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ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι∆ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ενθάρρυνση και 

υποστήριξη της απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» 

από το ∆ικαιούχο/Α.Σ «Προ-Εργασία» 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Φον Καραγιάννη 1-3,  

50100 Κοζάνη 

Πληροφορίες: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος 

Τηλ/νο: 2461024022 

Fax: 2461038628 

Ηλ/κή ∆ιεύθυνση:tsidiropoulos@anko.gr 

ΚΟΖΑΝΗ 20/05/2013 

Αρ .Πρωτ.  : 2382/232/YKY 

 

 

ΚΟΙΝ: 

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της 

απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» και κωδικό ΟΠΣ «383599» 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με 

το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010). 

2. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την με αριθμ. πρωτ. 1.5188/οικ.3.968 (ΦΕΚ 915 20 Μαΐου 2011) τροποποίηση της με 

αριθμ. πρωτ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/ Β) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «Ενιαίο 

Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών 

Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του 

άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ (2007−2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις 

κατάρτισης». 
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4. Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 18 με το οποίο 

ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων για 

δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».  

5. Την με αριθμ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012 ) Κοινή Απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και  Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, 

Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για 

την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της 

Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»  του Θεματικού Άξονα 

Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» στο πλαίσιο του 

Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013». 

6. Την με αριθμ. πρωτ.: 3652/ΕΥΘΥ 114/26-1-2012 Υπουργική Απόφαση με θέμα: 

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΠΑ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006» 

7. Την με αριθμ. πρωτ. 4641/28-11-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης έργου «Ενθάρρυνση 

και υποστήριξη της απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» στο Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

8. Το Σύμφωνο αποδοχής όρων της προαναφερόμενης απόφασης ένταξης 

9. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

10. Την με αριθμ. πρωτ. 472/31-01-2013 Aπόφαση προέγκρισης της Ενδιάμεσης 

Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας.  

11. Την από 16/10/2012 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Σ περί ορισμού 

νόμιμου εκπροσώπου 

12. Την πιθανή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έναρξη υλοποίησης δράσης 

πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας προέγκρισης. 

Αποφασίζουμε 

Εγκρίνουμε την υλοποίηση με ίδια μέσα της πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της 

απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» και κωδικό ΟΠΣ «383599», ως 

ακολούθως: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

 

1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ (ΑΣ) 

1. Επωνυμία ΑΣ στα ελληνικά και αγγλικά 

«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» 

«Enforcement and enhancement of employment in the Regional Unit of Kozani» 

2. Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ 

• Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ – Συντονιστής 

• Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  (Π.Τ.Α.) Δυτικής Μακεδονίας 

• Περιφερειακή Ενωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Μακεδονίας 

• Επιμελητήριο Κοζάνης 

• Κέντρο Τεχνολογικής Ερευνας  (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας 

• Κ.Ε.Κ. ΙΝΕΚΑ 

• Κ.Ε.Κ. ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ 

3. Διεύθυνση ΑΣ, τηλέφωνο, fax, email: Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη 

4. Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου ΑΣ: Ιωάννης Σόκουτης 

5. Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email Συντονιστή Εταίρου: Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη 

6. Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Έργου εκ μέρους του Συντονιστή Εταίρου: Παναγιώτης 

Πτωχούλης 

 

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ 

1. Σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης 

2. Δημοσιότητα – ευαισθητοποίηση 

3. Προκήρυξη, αξιολόγηση και επιλογή των ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανεργίας 

του ΟΑΕΔ, που θα αποτελέσουν αποδέκτες των δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης – 

επιμόρφωσης και προώθησης στην απασχόληση. 

4. Προκήρυξη, αξιολόγηση και επιλογή των νέων επιστημόνων, που θα αποτελέσουν 

αποδέκτες των δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης – επιμόρφωσης και προώθησης στην 

απασχόληση. 

5. Προκήρυξη, αξιολόγηση και επιλογή των αγροτών, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, που θα 

αποτελέσουν αποδέκτες των δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης – επιμόρφωσης και 

προώθησης στην απασχόληση. 

6. Προκήρυξη και επιλογή εξειδικευμένων συμβούλων απασχόλησης 

7. Προκήρυξη και επιλογή εξειδικευμένων συμβούλων επιχειρηματικότητας 
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8. Δικτύωση μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές 

Συμπράξεις και τοπικούς φορείς 

9. Λειτουργία γραφείων πληροφόρησης-συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων του 

έργου 

10. Συμβουλευτική απασχόλησης 

11. Επιχειρηματική Συμβουλευτική 

12. Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης της απασχόλησης 

13. Κατάρτιση με πιστοποίηση ανέργων γυναικών σε θέματα τεχνικών πωλήσεων στο Δήμο 

Εορδαίας 

14. Κατάρτιση στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων στο Δήμο Κοζάνης 

15. Κατάρτιση μηχανικών σε θέματα πράσινων κατασκευών φιλικών προς το περιβάλλον με 

χρήση ΑΠΕ στο Δήμο Κοζάνης 

16. Κατάρτιση ωφελουμένων στην αγροτική οικονομία –καινοτόμα αγροτικά προϊόντα, 

κηπευτικά, μελισσοκομία -  στο Δήμο Κοζάνης 

17. Κατάρτιση ωφελουμένων στην αγροτική οικονομία –αρωματικά φυτά-φαρμακευτικά φυτά, 

ενεργειακές καλλιέργειες -  στο Δήμο Εορδαίας 

18. Κατάρτιση ωφελουμένων στην αγροτική οικονομία –κτηνοτροφικά  προϊόντα – στο Δήμο 

Σερβίων-Βελβεντού 

19. Κατάρτιση ωφελουμένων στην αγροτική οικονομία –αμπελλουργία – στο Δήμο Βοϊου 

20. Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – ιατρών, οδοντιάτρων – στην οργάνωση και διοίκηση 

ατομικής επιχείρησης στο Δήμο Εορδαίας 

21. Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – κτηνιάτρων, φαρμακοποιών – στην οργάνωση και 

διοίκηση ατομικής επιχείρησης στο Δήμο Εορδαίας 

22. Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – δικηγόρων – στην οργάνωση και διοίκηση ατομικής 

επιχείρησης στο Δήμο Κοζάνης 

23. Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – μηχανικών – στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων στο Δήμο Κοζάνης 

24. Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – μηχανικών – στη διοίκηση έργων στο Δήμο Κοζάνης 

25. Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, κτηνιάτρων – στην 

οργάνωση και διοίκηση ατομικής επιχείρησης στο Δήμο Κοζάνης 

26. Επιμόρφωση ωφελουμένων στις μεταλλικές κατασκευές στο Δήμο Κοζάνης 

27. Επιμόρφωση ωφελουμένων σε  κατασκευές μηχανουργείου στο Δήμο Κοζάνης 

28. Επιμόρφωση ωφελουμένων στις  αλουμινοκατασκευές στο Δήμο Κοζάνης 

29. Κατάρτιση ωφελουμένων στην κοινωνική αγροτική επιχειρηματικότητα στο Δήμο Κοζάνης 

30. Κατάρτιση ωφελουμένων στην κοινωνική αγροτική επιχειρηματικότητα στο Δήμο Εορδαίας 

31. Διακρατική δικτύωση στην κοινωνική οικονομία 

32. Διακρατικές επισκέψεις ωφελουμένων για απόκτηση τεχνογνωσίας (study visits) 
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33. Επισκέψεις ωφελουμένων σε επιχειρήσεις εσωτερικού για απόκτηση τεχνογνωσίας (study 

visits) 

34. Συμβουλευτική επιχειρηματιών 

35. Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων 

36. Συντονισμός –Διαχείριση πράξης 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες και εννιακόσια ευρώ (569.900) € 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Η περιοχή παρέμβασης είναι το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, οποία 

επιμερίζεται διοικητικά στους Δήμους:  

• Κοζάνης (έδρα Κοζάνη),  

• Εορδαίας (έδρα Πτολεμαΐδα),  

• Βοΐου (έδρα Νεάπολη) και  

• Σερβίων – Βελβεντού (έδρα Σέρβια). 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας και η γεωγραφική της θέση απεικονίζεται στον κατωτέρω χάρτη.  

 

Πηγή: ΑΝΚΟ (GIS) 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

Ημερομηνία έναρξης : 15/11/2012 

Ημερομηνία λήξης : 31/12/2014 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Στόχος της παρέμβασης – Παραγόμενο προϊόν της προτεινόμενης πράξης 

Βασικός στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των 

τοπικών φορέων προς όφελος της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ως αποτέλεσμα της 

διάγνωσης των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και της ανάδειξης των αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 

Βασικό παραγόμενο προϊόν είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση 

και στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με ωφελούμενους – ομάδες στόχους: 

• Ανέργους (εγγεγραμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ) 

• Νέους επιστήμονες (ιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς, δικηγόρους, 

μηχανικούς εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης για την 

υλοποίηση ΤοπΣΑ) 

• Αγρότες (ασφαλισμένους στον ΟΓΑ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής 

πρόσκλησης για την υλοποίηση ΤοπΣΑ) 

 

Περιγραφή των βασικών προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής 

παρέμβασης 

Με βάση τα χαρακτηριστικά της Π.Ε. Κοζάνης, οι βασικές της ανάγκες  διατυπώνονται 

συγκεντρωτικά αλλά και ιεραρχικά ως εξής: 

Εκσυγχρονισμός και διεύρυνση της παραγωγικής δομής της Π.Ε. Κοζάνης, με όρους βιώσιμης 

ανάπτυξης και καινοτομίας, με σκοπό την ισχυροποίησή της απέναντι σε υφέσεις και 

διαρθρωτικές μεταβολές και τη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.  

Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου και του πολιτιστικού αποθέματος, με 

σκοπό την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, της δημόσιας 

υγείας και παράλληλα την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής, γεγονός που με τη 

σειρά του δημιουργεί τις συνθήκες για τη δημιουργία συμπληρωματικών εισοδημάτων από 

τον τουρισμό, ιδίως στις περιοχές της υπαίθρου. 

Βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με τις ανάγκες των 

επιχειρήσεων της περιοχής και τις προοπτικές ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.  

Η διάγνωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων ενίσχυσης της 

απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας της Π.Ε. Κοζάνης συνοψίζεται στα ακόλουθα: 
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1. Χαρακτηρίζεται από το πληρέστερο δίκτυο μεταφορικών υποδομών στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας. Διασχίζεται πλέον από τον οδικό άξονα της Εγνατίας και βρίσκεται 

πολύ κοντά στον οδικό άξονα ΠΑΘΕ και τους κάθετους άξονες της Περιφέρειας, ενώ 

διαθέτει αεροδρόμιο και σιδηροδρομική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. 

2. Η περιοχή διακρίνεται για τη φυσική ομορφιά μεγάλης οικολογικής σημασίας  και 

μοναδικής βιοποικιλότητας (Βούρινος  - NATURA 2000), πυκνά πευκοδάση, ποτάμια και 

μικρά χωριά (δυτικό τμήμα – επαρχία Βοΐου), τεχνητή λίμνη (νοτιοανατολικά, Πολύφυτος) 

και τη μοναδική πολιτιστική και πολιτισμική του κληρονομιά των αρχοντικών της 

Σιάτιστας. Ο συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών, τα οποία δεν έχουν μέχρι 

σήμερα προβληθεί ικανοποιητικά,  καθιστά την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ως πολλά 

υποσχόμενο τουριστικό πόλο έλξης. 

3. Στην περιοχή υπάρχουν σημαντικά αποθέματα φυσικού πλούτου (λιγνίτης, μάρμαρο, 

νικέλιο, χρώμιο, λευκόλιθος, αμίαντος) – αυτονομία πρώτης ύλης για τη λειτουργία των 

παραγωγικών μονάδων της ΔΕΗ.  

4. Είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της χώρας και χαρακτηρίζεται από σημαντικές 

δυνατότητες σύνδεσης με τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα.  

5. Συνιστά πρωταγωνιστική εστία ανάπτυξης του δευτερογενή τομέα της Περιφέρειας, μέσω 

των μεγάλων μονάδων παραγωγής ενέργειας και του μεταποιητικού ιστού στον κλάδο της 

γούνας (Σιάτιστα, Εράτυρα), προσδίδοντας στην περιοχή “brand name” στην 

ηλεκτροπαραγωγή και στη γουνοποιία.  

6. Χαρακτηρίζεται από ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού. 

7. Διαθέτει ή διαμορφώνει σταδιακά ένα αξιόλογο πλέγμα επιχειρηματικών υποδομών. 

8. Η παρουσία της κεντρικής υποδομής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας στηρίζουν  την αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής.  

9. Διαθέτει ένα αναπτυσσόμενο πλέγμα φορέων εφαρμογής της έρευνας, της διάδοσης νέων 

τεχνολογιών και της καινοτομίας, της πληροφόρησης σε ζητήματα εγχωρίων και 

κοινοτικών ενισχύσεων, ικανό να συμβάλλει σταδιακά στην υποστήριξη των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  

 

Γενικά χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου 

 Η Ομάδες – Στόχοι είναι:  

• Άνεργοι  

• Νέοι επιστήμονες  

• Αγρότες  

Τα γενικά χαρακτηριστικά κάθε μίας ανωτέρω ομάδας, με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, 

είναι: 
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Άνεργοι 

Τα στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας που παρατίθενται στον επόμενο Πίνακα και αφορούν το 

σύνολο των ανέργων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από απασχόληση σε 

αγροτικές δραστηριότητες (κατηγορία «Λοιποί» με ποσοστό που ανέρχεται περίπου στο 10% 

του συνόλου), αναφέρονται σε 16.970 ανθρώπους σε σύνολο πληθυσμού 149.270 κατοίκων 

που απογράφηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στην πρόσφατη απογραφή του 2011.  

             Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά στοιχεία ανεργίας ανά Δήμο της Π.Ε. Κοζάνης  

Δήμος Άνεργοι Λοιποί Σύνολο 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1.478 183 1.661 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 5.096 497 5.593 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 7.772 816 8.588 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 965 163 1.128 

ΣΥΝΟΛΟ 15.311 1.659 16.970 

Πηγή: ΑΝΚΟ (Πρωτογενής έρευνα, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2012) 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι το σχετικό ποσοστό ανέργων στο σύνολο του πληθυσμού της 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης τον Ιανουάριο του 2012 ανέρχεται στο 11,3% και υπολείπεται 

αριθμητικά μόλις κατά μία ποσοστιαία μονάδα του ποσοστού ανεργίας που προαναφέρθηκε 

για το 2009 και αφορούσε τον αριθμό ανέργων του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και όχι του 

συνολικού πληθυσμού.  

Μάλιστα, κατά την τελευταία πενταετία, 2007 – 2011, το ποσοστό των ανέργων επί του 

εργατικού δυναμικού στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης σχεδόν διπλασιάστηκε (από 11,8% 

το 2008 σε 21,6% το 2011, όταν τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά κατά τα ίδια έτη ήταν 8,3% και 

17,7%), όπως προκύπτει και από τον ακόλουθο Πίνακα:   

 

 

             Πίνακας 2: Άνεργοι % Εργατικού Δυναμικού της Π.Ε. Κοζάνης  

Έτος Άνεργοι % Εργατικού Δυναμικού 

2007 11,8 

2008 12,8 

2009 12,3 

2010 14,3 

2011 21,6 

Πηγή: ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Αναλυτικότερα τα βασικά χαρακτηριστικά του προφίλ της εγγεγραμμένης ανεργίας 

παρουσίαζονται σε επόμενο πεδίο του παρόντος Σχεδίου Δράσης. 
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Νέοι επιστήμονες 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης οι εγγεγραμμένοι μηχανικοί στο μητρώο του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

είναι 1409 για το σύνολο των ειδικοτήτων, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας ο αριθμός των 

μηχανικών ανέρχεται σε 2000 περίπου. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από δυναμική αύξηση του 

αριθμού των μελών του, καθώς από το 2010 μέχρι και σήμερα (Απρίλιος 2012) εγγράφηκαν στο 

μητρώο του ΤΕΕ/ΤΔΜ 176 νέοι μηχανικοί με έδρα στην Π.Ε. Κοζάνης. Αναλυτικά οι νέοι 

μηχανικοί ανά ειδικότητα για την τελευταία διετία κατανέμονται ως εξής: 

 

Πίνακας 3: Νέοι μηχανικοί εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΤΕΕ/ΤΔΜ με έδρα στην Π.Ε. Κοζάνης 

Ειδικότητα 2010 2011 (μέχρι και Απρίλιο 2012) 

Πολιτικοί 29 28 

Αρχιτέκτωνες 13 6 

Μηχανολόγοι 17 17 

Ηλεκτρολόγοι 15 13 

Τοπογράφοι 6 3 

Χημικοί 4 3 

Μεταλλειολόγοι 3 3 

Ηλεκτρονικοί 11 5 

Σύνολο 98 78 

Πηγή: ΤΕΕ/ΤΔΜ (Μάιος 2012) 

 

Αγρότες 

Παρά το γεγονός ότι ο πρωτογενής τομέας παραγωγής ακολούθησε φθίνουσα πορεία κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες, λόγω κυρίως της αλλαγής του παραγωγικού αλλά και του 

κοινωνιολογικού προτύπου με την ταυτόχρονη ανάπτυξη της αστυφιλίας, η Περιφερειακή 

Ενότητα Κοζάνης διατηρεί σε σημαντικό βαθμό τον αγροτικό της χαρακτήρα. Με περισσότερες 

από 30 χιλιάδες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη Δυτική Μακεδονία, σχεδόν οι μισές 

εντοπίζονται στην Π.Ε. Κοζάνης. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία (2011), οι εν 

ενεργεία ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης ΟΓΑ Ν. Κοζάνης ανέρχονται σε 10.475 

και αντιστοιχούν στο 7% του συνολικού πληθυσμού της περιοχής. Αναφορικά με την 

υπηκοότητα, το 87% είναι έλληνες, ενώ σημαντική είναι η παρουσία στο μητρώο αλβανών 

υπηκόων (12%). 

 

 

Αριθμός ωφελουμένων του σχεδίου δράσης 

Από την υλοποίηση του σχεδίου θα ωφεληθούν συνολικά 189 άτομα των Ομάδων – Στόχων. 
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Σύντομη περιγραφή των δράσεων 

Το Προτεινόμενο σχέδιο περιλαμβάνει με χρονολογική σειρά υλοποίησης τις παρακάτω 

δράσεις : 

1. Σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης 

2. Δημοσιότητα – ευαισθητοποίηση 

3. Προκήρυξη, αξιολόγηση και επιλογή των ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα 

Ανεργίας του ΟΑΕΔ, που θα αποτελέσουν αποδέκτες των δράσεων συμβουλευτικής, 

κατάρτισης – επιμόρφωσης και προώθησης στην απασχόληση. 

4. Προκήρυξη, αξιολόγηση και επιλογή των νέων επιστημόνων, που θα αποτελέσουν 

αποδέκτες των δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης – επιμόρφωσης και προώθησης 

στην απασχόληση. 

5. Προκήρυξη, αξιολόγηση και επιλογή των αγροτών, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, που θα 

αποτελέσουν αποδέκτες των δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης – επιμόρφωσης και 

προώθησης στην απασχόληση. 

6. Προκήρυξη και επιλογή εξειδικευμένων συμβούλων απασχόλησης 

7. Προκήρυξη και επιλογή εξειδικευμένων συμβούλων επιχειρηματικότητας 

8. Δικτύωση μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές 

Συμπράξεις και τοπικούς φορείς 

9. Λειτουργία γραφείων πληροφόρησης-συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων 

του έργου 

10. Συμβουλευτική απασχόλησης 

11. Επιχειρηματική Συμβουλευτική 

12. Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης της απασχόλησης 

13. Κατάρτιση με πιστοποίηση ανέργων γυναικών σε θέματα τεχνικών πωλήσεων στο Δήμο 

Εορδαίας 

14. Κατάρτιση στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων στο Δήμο Κοζάνης 

15. Κατάρτιση μηχανικών σε θέματα πράσινων κατασκευών φιλικών προς το περιβάλλον με 

χρήση ΑΠΕ στο Δήμο Κοζάνης 

16. Κατάρτιση ωφελουμένων στην αγροτική οικονομία –καινοτόμα αγροτικά προϊόντα, 

κηπευτικά, μελισσοκομία -  στο Δήμο Κοζάνης 

17. Κατάρτιση ωφελουμένων στην αγροτική οικονομία –αρωματικά φυτά-φαρμακευτικά 

φυτά, ενεργειακές καλλιέργειες -  στο Δήμο Εορδαίας 

18. Κατάρτιση ωφελουμένων στην αγροτική οικονομία –κτηνοτροφικά  προϊόντα – στο 

Δήμο Σερβίων-Βελβεντού 

19. Κατάρτιση ωφελουμένων στην αγροτική οικονομία –αμπελλουργία – στο Δήμο Βοϊου 

20. Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – ιατρών, οδοντιάτρων – στην οργάνωση και διοίκηση 

ατομικής επιχείρησης στο Δήμο Εορδαίας 
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21. Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – κτηνιάτρων, φαρμακοποιών – στην οργάνωση και 

διοίκηση ατομικής επιχείρησης στο Δήμο Εορδαίας 

22. Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – δικηγόρων – στην οργάνωση και διοίκηση ατομικής 

επιχείρησης στο Δήμο Κοζάνης 

23. Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – μηχανικών – στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων στο Δήμο Κοζάνης 

24. Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – μηχανικών – στη διοίκηση έργων στο Δήμο Κοζάνης 

25. Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – ιατρών, οδοντιάτρων,  φαρμακοποιών, κτηνιάτρων, – 

στην οργάνωση και διοίκηση ατομικής επιχείρησης στο Δήμο Κοζάνης 

26. Επιμόρφωση ωφελουμένων στις μεταλλικές κατασκευές στο Δήμο Κοζάνης 

27. Επιμόρφωση ωφελουμένων σε  κατασκευές μηχανουργείου στο Δήμο Κοζάνης 

28. Επιμόρφωση ωφελουμένων στις  αλουμινοκατασκευές στο Δήμο Κοζάνης 

29. Κατάρτιση ωφελουμένων στην κοινωνική αγροτική επιχειρηματικότητα στο Δήμο 

Κοζάνης 

30. Κατάρτιση ωφελουμένων στην κοινωνική αγροτική επιχειρηματικότητα στο Δήμο 

Εορδαίας 

31. Διακρατική δικτύωση στην κοινωνική οικονομία 

32. Διακρατικές επισκέψεις ωφελουμένων για απόκτηση τεχνογνωσίας (study visits) 

33. Επισκέψεις ωφελουμένων σε επιχειρήσεις εσωτερικού για απόκτηση τεχνογνωσίας 

(study visits) 

34. Συμβουλευτική επιχειρηματιών 

35. Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων 

36. Συντονισμός – Διαχείριση πράξης 

 

Εκτιμώμενα αποτελέσματα 

• Τα εκτιμώμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου Σχεδίου Παρέμβασης αφορούν ένα 

σύνολο 189 ωφελουμένων, εκ των οποίων ενδεικτικά: 

I. 70 ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις ή θα κάνουν 

επέκταση των υφισταμένων δραστηριοτήτων τους, 

II. 40 ωφελούμενοι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις ή θα 

κάνουν επέκταση των υφισταμένων δραστηριοτήτων τους, 

III. 79 ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής 

• Ίδρυση 2 κοινωνικών επιχειρήσεων στον αγροτικό τομέα με απασχόληση 40 

ωφελουμένων 

• 100 ωφελούμενες γυναίκες 

• 70 ωφελούμενοι νέοι (κάτω των 25 ετών) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2.1.  ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων 

Μετά την έγκριση του σχεδίου, εκτός της αρχικής ημερίδας δημοσιοποίησης του 

προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν 4 ενημερωτικές εκδηλώσεις στους 4 Δήμους της 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Κοζάνης, Εορδαίας, Βοϊου, και Σερβίων – Βελβεντού), με 

σκοπό την ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ωφελουμένων των ομάδων στόχου για τις 

δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του σχεδίου.  

Παράλληλα ο συντονιστής εταίρος θα προβεί σε τρείς (3) δημοσιεύσεις – προσκλήσεις 

συμμετοχής ωφελουμένων : 

• ανέργων, εγγεγραμένων στα Μητρώα Ανεργίας  του ΟΑΕΔ 

• νέων επιστημόνων, (ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρμακοποιών, δικηγόρων και 

μηχανικών) 

• αγροτών, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ 

με τις οποίες θα ανακοινώνεται η διάρκεια του σχεδίου, η ομάδα στόχου, οι περιοχές, οι 

ενέργειες που θα υλοποιηθούν κ.λπ.  

Η δημοσιοποίηση των προσκλήσεων θα έχει πολλές μορφές:  

� ανακοίνωση σε εφημερίδες,  

� ανάρτηση της προκήρυξης στα Εργατικά Κέντρα, στους Δήμους, στον ΟΑΕΔ και στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, 

� ανάρτηση στις ιστοσελίδες των εταίρων καθώς και λοιπών φορέων και των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης.    

� αποστολή email σε αρμόδιους φορείς,  

� ανακοινώσεις από τα ΜΜΕ,  

� αφίσες σε χώρους, όπου κινούνται οι ομάδες στόχοι κ.λπ.  

Η πληροφόρηση όλων των φορέων που μπορούν να ωφεληθούν από το περιεχόμενο και τα 

αποτελέσματα του προγράμματος, θεωρείται ουσιώδης, για την επιτυχία του σχεδίου. 

Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων, η διαδικασία υπαγωγής στο σχέδιο περιλαμβάνει 2 

στάδια:  

Στο πρώτο στάδιο θα ελεγχθούν οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, όπως 

αναφέρονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος (άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του 

ΟΑΕΔ, νέοι επιστήμονες, αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ) και στη συνέχεια τα άτομα που 

δεν τις πληρούν θα απορριφθούν, ενώ οι υπόλοιποι θα ενημερώνονται τηλεφωνικά και θα 

καλούνται για συνέντευξη από τους Συμβούλους Απασχόλησης, προκειμένου με τη συμβολή 

τους να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο συνέντευξης. Πρόκειται για μέρος του ειδικού 

λογισμικού που αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση του έργου «Επιταχυντές Υποστήριξης 
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Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών 

Απασχόλησης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας κατά το 3
ο

 ΚΠΣ για την τελική κατάταξη των 

ωφελουμένων κατά φθίνουσα σειρά. 

Κατά τη συνέντευξη θα εξεταστούν το βιογραφικό και κοινωνικό ιστορικό του 

υποψηφίου ωφελούμενου. Κύριος σκοπός της συνέντευξης είναι να «γνωρίσουν» οι 

Σύμβουλοι Απασχόλησης τους υποψηφίους μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας. Ένας 

από τους σκοπούς της συνέντευξης είναι η παρατήρηση κάποιων άλλων στοιχείων που 

δεν μπορούν να αξιολογηθούν με διαφορετικό τρόπο πέρα από την κατά πρόσωπο 

συζήτηση. Επίσης στόχος είναι να εντοπιστούν οι πληροφορίες που αποκρύφτηκαν ή 

παραλείφθηκαν και που μπορεί να είναι σημαντικές, για να καταρτιστεί ο τελικός 

κατάλογος ωφελουμένων. Είναι σημαντικό, για παράδειγμα, να εντοπιστούν τα κενά 

που τυχόν υπάρχουν στο εκπαιδευτικό ή εργασιακό ιστορικό του υποψηφίου. Ίσως 

ακόμη να μπορούν να επιβεβαιωθούν κάποιες πληροφορίες για το ιατρικό ιστορικό των 

υποψηφίων. Πιθανόν επίσης να φανούν, αν τυχόν υπάρχουν, κάποιοι παράγοντες που 

μπορεί να κάνουν τον υποψήφιο τελικά να μη δεχτεί να υπάρξει μέλος της δράσης, αν 

τελικά επιλεγεί. Η συνέντευξη χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση επαληθεύσιμων 

πληροφοριών βιογραφικού τύπου, καθώς και για να συμπληρωθούν τα τυχόν κενά που 

ενδεχομένως να υπάρχουν, για να γίνουν ερωτήσεις για «λεπτά» θέματα.  

Οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα κινούνται οι ερωτήσεις της συνέντευξης 

είναι: 

α. Η σκιαγράφηση της προσωπικότητας του υποψηφίου, που προκύπτει τόσο από τις 

απαντήσεις όσο και από τις μη λεκτικές αντιδράσεις του.  

β. Η δυνατότητα που έχει να συμμετάσχει στη δράση και να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνει.  

Γ. Η καταγραφή της κινητικότητας και των επαγγελματικών του στόχων.  

Η συνέντευξη βασίζεται σε προκαθορισμένες ερωτήσεις έτσι ώστε κατά το δυνατό να 

υπάρχει αντικειμενικότερη αξιολόγηση όλων των υποψηφίων.  

Στο δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η τελική επιλογή των ωφελουμένων.  

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί κατά την επιλογή είναι η αξιολόγηση των 

δεδομένων των ωφελουμένων που προέκυψαν από το 1
ο

 στάδιο και η κατάταξη τους 

στις δράσεις προώθησης στην απασχόληση του σχεδίου (Ν.Ε.Ε, Ν.Θ.Ε., απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας, διάφορα προγράμματα), μέσω ενός αντικειμενικού συστήματος 

αξιολόγησης, με συγκεκριμένα κριτήρια, που περιγράφονται στη συνέχεια. 

Η ΑΝΚΟ ως υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης θα εισηγηθεί το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης του 2
ου

 σταδίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την επικύρωσή του.  
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Κριτήρια επιλογής:  

Το πιο σημαντικό κριτήριο επιλογής ωφελουμένων είναι αυτό που έχει να κάνει με τη 

δυνατότητα προσαρμογής των ωφελουμένων, ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα 

Ανεργίας του ΟΑΕΔ στην Π.Ε. Κοζάνης (Κοζάνη, Πτολεμαϊδα), στους επιλεγμένους κλάδους 

παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης αναφορικά με την προώθησή τους στην απασχόληση και στην 

επιχειρηματικότητα, καθώς και οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των νέων επιστημόνων 

(ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, κτηνιάτρων, δικηγόρων και μηχανικών) και των 

αγροτών, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, όπως περιγράφονται στο τεύχος της προκήρυξης.   

Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων που επιπρόσθετα θα ληφθούν υπόψη, ανάλογα με 

την κατηγορία ωφελουμένων, είναι:  

� Προσωπικότητα – Δυνατότητα παρακολούθησης 

� Ηλικία 

� Φύλο 

� Χρονικό διάστημα ανεργίας 

� Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 

� Κοινωνικά κριτήρια  

Κάθε ένα κριτήριο επιλογής θα βαθμολογείται σε 10βάθμια κλίμακα με συγκεκριμένη 

στάθμιση, που ιεραρχεί με αυστηρά δομημένο ποσοτικό τρόπο όλα τα στοιχεία που έχουν 

συγκεντρωθεί.   

Οι βαθμολογίες θα προκύψουν από επεξεργασία με ειδικό λογισμικό το οποίο 

αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση του έργου «Επιταχυντές Υποστήριξης Απασχόλησης και 

Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Ανάπτυξης του ΠΕΠ 

Δυτικής Μακεδονίας κατά το 3
ο

 ΚΠΣ.  

Αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας θα είναι η διαμόρφωση της τελικής κατάταξης των 

υποψηφίων με φθίνουσα σειρά και η ενημέρωσή τους για τα αποτελέσματα.  

Προκειμένου να διασφαλιστούν οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής των δυο φύλων θα εφαρμοστεί 

ποσόστωση που θα οριστεί κατά την κατάρτιση των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των 

τελικών δικαιούχων. 

Διαδικασία διάγνωσης των αναγκών του κάθε ωφελούμενου : 

Η διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί μέσα από την 

υλοποίηση της δράσης της Συμβουλευτικής, όπως προβλέπεται και στο τεύχος της 

προκήρυξης (όχι περισσότερο από 3 συνεδρίες για την επιλογή και τη διάγνωση των 

αναγκών). 

Η Συμβουλευτική δράση θα αναπτύξει μια δέσμη κατάλληλων ενεργειών και υπηρεσιών 

πληροφόρησης, προσανατολισμού, ενημέρωσης και αποτελεσματικής υποστήριξης, προς τους 

ωφελούμενους της ομάδας στόχου.  
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Οι ωφελούμενοι μετά το τέλος της διαδικασίας, που δεν θα είναι περισσότερ θα 

μπορέσουν να κατευθυνθούν κατάλληλα στις δράσεις κατάρτισης, απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας.  

Η συμβουλευτική – παρακολούθηση περιλαμβάνει τα εξής στάδια:  

1. Καταγραφή– Μητρώο ωφελουμένων – Διάγνωση αναγκών – Αξιολόγηση αιτημάτων:  

o Οι Σύμβουλοι Απασχόλησης θα καταγράφουν προσωπικά στοιχεία των αιτούντων 

ωφελουμένων και το αίτημα που αυτοί έχουν. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν 

μια πρώτη βάση, μητρώο ωφελουμένων.  

o Στη συνέχεια θα γίνεται εμπλουτισμός με τα στοιχεία των ωφελουμένων από τη 

συλλογή που θα επακολουθήσει (πάντα από τα αρμόδια στελέχη) του κοινωνικού 

ιστορικού του ωφελούμενου, του μορφωτικού – γνωστικού επίπεδο, των 

προσόντων, της επαγγελματικής εμπειρίας, των κοινωνικών δεξιοτήτων, των 

ιδιαιτεροτήτων τους κ.λπ.  

o Προς ενίσχυση των ανωτέρω θα ακολουθήσει διαδικασία διερεύνησης των 

ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των ωφελουμένων μέσα από 

συγκεκριμένη μεθοδολογία και εργαλεία (τεστ προσωπικότητας, ικανοτήτων, 

ενδιαφερόντων). Η συμπλήρωση των τεστ θα γίνει σε ομαδικό επίπεδο, αλλά η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών θα διεξαχθεί σε ατομικό επίπεδο. Από τα τεστ 

αυτά θα διεξαχθεί το προφίλ του ωφελουμένου αναφορικά με διαστάσεις 

προσωπικότητας και ικανοτήτων. Τα αποτελέσματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν στην 

ατομική συμβουλευτική όπου θα ολοκληρωθεί η διάγνωση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, αλλά 

και των έμφυτων ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ωφελουμένου. Τα αποτελέσματα 

αυτής της διαδικασίας θα αποτελέσουν επίσης το κυριότερο εφόδιο για τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό που είναι επόμενη ενέργεια της ατομικής 

συμβουλευτικής. Η ενέργεια αυτή συντελεί αποφασιστικά στην αυτογνωσία των 

ωφελουμένων, αλλά και στην τόνωση της αυτοπεποίθησής τους. Αυτό γιατί μέσω 

της γνώσης των ιδιαιτέρων κλίσεων που εντοπίζουν και με την επισήμανση αυτών, 

καθώς και των ευκαιριών που εμπεριέχουν, ενδυναμώνεται η εμπιστοσύνη στον 

εαυτό τους στις δυνατότητές τους  

Όλα τα παραπάνω στοιχεία του μητρώου θα χρησιμοποιηθούν στην πορεία για την 

παρακολούθηση της πορείας του κάθε ωφελουμένου.  

Μέσω της καταγραφής και της συγκέντρωσης των στοιχείων των ωφελουμένων 

επιτυγχάνεται η διαδικασία διάγνωσης αναγκών τους. Παράλληλα αξιολογούνται τα 

αιτήματα των ωφελουμένων. Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί να προκύψει ότι 

κάποια από τα αιτήματα ανταποκρίνονται σαφώς στις πραγματικές ανάγκες των 

ωφελουμένων, και ότι κάποια άλλα δεν ανταποκρίνονται και κατά συνέπεια γίνονται 

αλλαγές, όπως αυτές διαφάνηκαν μέσα από τη διάγνωση των αναγκών (π.χ. το κύριο 

αίτημα του εν δυνάμει ωφελούμενου μπορεί να είναι πραγματικά η απασχόληση ή 
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κάτι άλλο, ή μπορεί το συγκεκριμένο άτομο να χρειάζεται τελικά κάποιου άλλου 

είδους υποστήριξη πριν προωθηθεί στην απασχόληση κ.λπ.).  

 

2. Επεξεργασία δεδομένων μητρώου ωφελουμένων (αποτελεσμάτων διάγνωσης 

αναγκών του προηγουμένου σταδίου)– Προώθηση στην απασχόληση 

Με εφόδιο τα αποτελέσματα της διάγνωσης αναγκών, οι Σύμβουλοι Απασχόλησης μαζί με 

τον ωφελούμενο προσεγγίζουν τόσο θέματα που τον απασχολούν, αλλά και προχωρούν στη 

λήψη από μέρους του των κατάλληλων αποφάσεων για το επαγγελματικό του μέλλον, 

δηλαδή στην επιλογή είτε ενός ευρύτερου τομέα εργασιών που πιθανότατα ταιριάζει στο 

σύνολο της προσωπικότητας του είτε σε συγκεκριμένα επαγγέλματα στα οποία θα μπορεί 

να στραφεί με επιτυχία και με αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας. Επιπλέον, εφόσον 

υπάρχουν ήδη κάποιες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, ο Σύμβουλος Απασχόλησης 

διαγιγνώσκει κατά πόσο είναι συμβατές με τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις του 

ωφελούμενου και τον κατευθύνει σε είδος απασχόλησης / αυτοαπασχόλησης που 

ταιριάζει στο προφίλ και στις ικανότητές του (πιθανά επαναπροσδιορισμός 

επαγγελματικής καριέρας, επανειδίκευση κ.λπ.) και παράλληλα προωθείται στην 

απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 

Μεθοδολογία υποστήριξης και παρακολούθησης ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της 

παρέμβασης : 

Μετά το πρώτο στάδιο εξατομικευμένης προσέγγισης, με τη διενέργεια συνεδριών 

ατομικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής, με το οποίο θα έχει επιτευχθεί ο 

εντοπισμός των τυπικών/άτυπων προσόντων και των αναγκών προς κάλυψη των 

ωφελουμένων και η τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας ή και δημιουργία 

επιχειρήσεων, οι ωφελούμενοι θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται από τους 

εξειδικευμένους Συμβούλους Απασχόλησης για τυχόν προβλήματα προσαρμογής στη νέα 

τους θέση και ειδικότερα κατά την περίοδο ίδρυσης της επιχείρησης και το πρώτο 

διάστημα λειτουργίας της. 

Επίσης μετά την τοποθέτησή τους σε θέση εργασίας και για ένα διάστημα 3 μηνών θα 

παρακολουθείται ο ωφελούμενος, προκειμένου α) να ανατροφοδοτηθεί ο Σύμβουλος που 

παρείχε τη συμβουλευτική με τα αποτελέσματα που είχε η παρέμβασή του και να 

επικαιροποιηθεί το μητρώο των ωφελουμένων, β) να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα 

και η ποιότητα της συνεργασίας των προσφερόμενων υπηρεσιών και γ) να υποστηριχθεί ο 

ωφελούμενος στη διατήρηση της αποκτηθείσας θέσης εργασίας ή της επιχείρησής του, 

εάν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο. 

Οι Σύμβουλοι Απασχόλησης θα στηρίξουν τους ωφελούμενους κατά τη χρονική περίοδο 

αυτή έτσι, ώστε να αντιμετωπίζονται και να επιλύονται προβλήματα που τυχόν 

προκύπτουν και τα οποία έχουν σχέση με ενέργειες οι οποίες τους έχουν παρασχεθεί.  
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Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθεί και ειδικό εργαλείο, ερωτηματολόγιο 

παρακολούθησης ωφελουμένου. Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται κατά την 

τηλεφωνική ή εκ του σύνεγγυς επικοινωνία αρμόδιου στελέχους με τον ωφελούμενο. Ο 

χρόνος κατά τον οποίον συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο είναι σε τακτά χρονικά 

διαστήματα μετά το πέρας των ενεργειών στήριξης των ωφελουμένων. Στόχος είναι να 

υπάρχει ενημέρωση για τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι και 

την εξέλιξη που έχουν όσον αφορά την προώθησή τους σε ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης. 

Ετοιμότητα για άμεση επιλογή ωφελουμένων  

Ο προσδιορισμός της ομάδας στόχου, μέσα από την ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας, 

καθώς και  η εμπειρία του συντονιστή εταίρου, τόσο από τη υλοποίηση του έργου της Α.Σ. 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», του β΄κύκλου της Κοινoτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, ως 

συντονιστής, όσο και από την υλοποίηση της δράσης της Συμβουλευτικής του Σχεδίου 

«Επιταχυντές Υποστήριξης Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» του Μέτρου 1.3. «Τοπικές 

Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) 

Δυτικής Μακεδονίας 2000-2006, συνιστά σημαντικό παράγοντα ετοιμότητας για την άμεση 

υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την επιλογή των ωφελουμένων. 

 

Εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου προαγωγής της ισότητας ευκαιριών και 

ετοιμότητα για άμεση επιλογή ωφελουμένων  

Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για την προώθηση της ισότητας των φύλων και των ευκαιριών, 

δεδομένου ότι οι ανάγκες των γυναικών για επιμόρφωση και εργασία είναι πολλές και ποικίλες. 

Ταυτόχρονα θα λαμβάνεται υπόψη η χρονική διαθεσιμότητά τους σε σχέση με τις τυχόν 

οικογενειακές τους υποχρεώσεις, καθώς και οι συγκεκριμένες ελλείψεις που μπορεί να έχουν.  

Οι Σύμβουλοι Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας, που θα επιλεγούν, θα παρέχουν 

εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε κάθε ένα από τα άτομα της ομάδας-στόχου. 

Έτσι, στην περίπτωση των γυναικών θα αναζητηθούν τομείς δραστηριοποίησης στους οποίους 

να μπορεί να δραστηριοποιηθεί μια μεγάλη μερίδα γυναικών.  

Με στόχο την εξασφάλιση της αυξημένης συμμετοχής τους στα προγράμματα κατάρτισης και 

προγράμματα απασχόλησης, θα οριστεί αυξημένη ποσόστωση συμμετοχής τους στις 

συγκεκριμένες δράσεις, κατά την κατάρτιση των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των 

τελικών δικαιούχων. 

Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στη 

στελέχωση των γραφείων πληροφόρησης που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης.  

Τέλος, η καταγραφή και παρακολούθηση της πορείας των επιχειρήσεων που θα 

δημιουργηθούν θα περιλαμβάνει τη διάσταση του φύλου προκειμένου να διαπιστωθούν οι 

ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιών και επομένως να υπάρχει η δυνατότητα να 

τους παραχθεί εξειδικευμένη υποστήριξη 
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2.2.  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 

 
Διαδικασία προσέγγισης και επιλογής των επιχειρήσεων και διάγνωσης των αναγκών τους : 

Μέσα από τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κοζάνης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη, καθώς και 

από το Enterprise Europe Network, που λειτουργεί στο συντονιστή εταίρο, θα γίνει 

προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων της περιοχής για τις 

δυνατότητες που θα έχουν να απασχολήσουν ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, αλλά και να 

επωφεληθούν οι ίδιοι από εξειδικευμένες δράσεις  συμβουλευτικής εργοδοτών, όπως : 

� πληροφόρηση για πολιτικές και για την ισχύουσα νομοθεσία 

� ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση σε ζητήματα διαφορετικότητας και εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης 

� αξιοποίηση και εφαρμογή οδηγών για τη διαχείριση της διαφορετικότητας στον 

εργασιακό χώρο 

� διοργάνωση ειδικών προγραμμάτων διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων 

� δημιουργία επιχειρηματικών αλυσίδων 

� διευκόλυνση προώθησης προϊόντων 

� Επικοινωνία, δικτύωση και συνεργασία εργοδοτών με εκπροσώπους συλλόγων, 

ομοσπονδιών, δικτύων ΕΚΟ και δομών συμβουλευτικής στήριξης 

� Υποστήριξη εργοδότη, που προσλαμβάνει ωφελούμενους, σε θέματα ανάπτυξης της 

επιχείρησής του. 

Για το σκοπό αυτό θα διανεμηθεί ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο ούτως ώστε να 

καταγραφούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε 

κατάρτιση των εργοδοτών.  

Παράλληλα θα αξιοποιηθεί και το εργαλείο προσφοράς και ζήτησης εργασίας 

(www.ergasiakozani.gr), που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου «Επιταχυντές 

Υποστήριξης Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» του Μέτρου 1.3. «Τοπικές Πρωτοβουλίες 

Απασχόλησης» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Δυτικής 

Μακεδονίας 2000-2006, όπου έχουν πρόσβαση τόσο οι άνεργοι για την εύρεση εργασίας, όσο 

και οι εργοδότες για την αναζήτηση εργαζομένων με ειδικά προσόντα.   

Ως πρώτο βήμα ήδη, κατά την φάση επεξεργασίας του Σχεδίου Δράσης, ο Συντονιστής εταίρος 

ήρθε σε επικοινωνία με επιχειρήσεις της περιοχής και εξασφάλισε κατ’ αρχήν προθέσεις 

συνεργασίας τους για την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων και τα οποία επισυνάπτονται.  

Κριτήρια επιλογής : 

Τα κριτήρια, που θα εφαρμοστούν, για την επιλογή των επιχειρήσεων, θα είναι αυτά που 

εφαρμόζονται στα προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) του Ο.Α.Ε.Δ. Πιο αναλυτικά : 
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Δικαιούχοι θα είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Επαγγελματικά Σωματεία και 

Ενώσεις αυτών, Σωματεία, Αστικές Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κοινωνικοί 

Συνεταιρισμοί (Ν.2716/17.5.1999), Κοινοπραξίες και γενικά Εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. 

Προκειμένου οι ανωτέρω δικαιούχοι να υπαχθούν στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχουν 

προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση 

του προσωπικού τους, λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας ή εθελουσίας εξόδου που γίνεται 

με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων. Σε 

περίπτωση απόλυσης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού 

έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από 

μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο 

χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. 

Δεν θεωρείται μείωση η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης και η 

καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο, που 

αφορά στον εργαζόμενο, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Διαδικασία υποστήριξης εργοδοτών (mentoring) : 

Η υποστήριξη των εργοδοτών θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένους Επαγγελματικούς 

Συμβούλους με ειδίκευση στην Επιχειρηματικότητα και στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, 

που διαθέτει ήδη ο Συντονιστής Εταίρος, μέσω του Enterprise Europe Network, οι οποίοι θα 

αναλάβουν αποκλειστικά την επικοινωνία με τον επιχειρηματικό κόσμο. 

Θα διανεμηθεί ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο ούτως ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες 

των επιχειρήσεων, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε παροχή εξειδικευμένης 

συμβουλευτικής των επιχειρηματιών.  

Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους εργοδότες θα επιτρέψει τόσο την έγκαιρη 

ανίχνευση των θέσεων απασχόλησης, όσο και την διατήρηση αυτών.  

Ενδεικτικά η ενημέρωση των επιχειρηματιών, θα αφορά :  

� πληροφόρηση για πολιτικές και για την ισχύουσα νομοθεσία 

� ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση σε ζητήματα διαφορετικότητας και εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης 

� αξιοποίηση και εφαρμογή οδηγών για τη διαχείριση της διαφορετικότητας στον 

εργασιακό χώρο 

� διοργάνωση ειδικών προγραμμάτων διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων 

� δημιουργία επιχειρηματικών αλυσίδων 

� διευκόλυνση προώθησης προϊόντων 

� Επικοινωνία, δικτύωση και συνεργασία εργοδοτών με εκπροσώπους συλλόγων, 

ομοσπονδιών, δικτύων ΕΚΟ και δομών συμβουλευτικής στήριξης 

� Υποστήριξη εργοδότη, που προσλαμβάνει ωφελούμενους, σε θέματα ανάπτυξης της 

επιχείρησής του. 
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Διαδικασία παρακολούθησης επι τρίμηνο μετά την πρόσληψη των ωφελουμένων : 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μετά την τοποθέτηση του ωφελούμενου σε θέση εργασίας και 

για ένα διάστημα 3 μηνών θα παρακολουθείται ο ωφελούμενος προκειμένου α) να 

ανατροφοδοτηθεί το στέλεχος που παρείχε τη συμβουλευτική με τα αποτελέσματα που 

είχε η παρέμβασή του και να επικαιροποιηθεί το μητρώο των ωφελουμένων, β) να 

αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα της συνεργασίας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και γ) να υποστηριχθεί ο ωφελούμενος στη διατήρηση της αποκτηθείσας 

θέσης εργασίας ή της επιχείρησής του, εάν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο. 

Τα εξειδικευμένα στελέχη θα στηρίξουν τους ωφελούμενους κατά τη χρονική περίοδο 

αυτή έτσι, ώστε να αντιμετωπίζονται και να επιλύονται προβλήματα που τυχόν 

προκύπτουν και τα οποία έχουν σχέση με ενέργειες οι οποίες τους έχουν παρασχεθεί.  

Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθεί και ειδικό εργαλείο, ερωτηματολόγιο 

παρακολούθησης ωφελουμένου. Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται κατά την 

τηλεφωνική ή εκ του σύνεγγυς επικοινωνία αρμόδιου στελέχους με τον ωφελούμενο. Ο 

χρόνος κατά τον οποίον συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο είναι σε τακτά χρονικά 

διαστήματα μετά το πέρας των ενεργειών στήριξης των ωφελουμένων. Στόχος είναι να 

υπάρχει ενημέρωση για τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι και 

την εξέλιξη που έχουν όσον αφορά την προώθησή τους σε ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης. 
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2.3.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (συμπεριλαμβανομένου του Συντονισμού και της Διαχείρισης της πράξης) 

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των δράσεων του σχεδίου και στη συνέχεια αναλυτική περιγραφή αυτών : 

α/α Τίτλος Δράσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Ημερομηνία 

Έναρξης 

Ημερομηνία 

Λήξης 

Παραδοτέα Προϋπολο-

γισμός 

1 Σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΡΑΞΗΣ 

15/11/2012 28/02/2013 

Καταστατικό  της Α.Σ. «Προ-Εργασία» – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

2.000,00 

2 Δημοσιότητα – ευαισθητοποίηση 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

15/11/2012 31/12/2014 

Υλοποίηση 2 ημερίδων,  4 ενημερωτικών εκδηλώσεων, Έντυπο ενημερωτικό 

υλικό (λογότυπο, τρίπτυχα, επιστολόχαρτα, φάκελοι, αφίσες),Ηλεκτρονικές 

παρουσιάσεις του έργου (συνοπτική και εκτεταμένη έκδοση), Τηλεοπτικό και 

Ραδιοφωνικό σποτ και προβολή τους κατά την αρχική περίοδο υλοποίησης 

και χρήση των κοινωνικών δικτύων ,Δημιουργία ιστοσελίδας και DVD 

34.335,00 

3 Προκήρυξη, αξιολόγηση και 

επιλογή των ανέργων, 

εγγεγραμμένων στα Μητρώα του 

ΟΑΕΔ, που θα αποτελέσουν 

αποδέκτες των δράσεων 

συμβουλευτικής, κατάρτισης – 

επιμόρφωσης και προώθησης στην 

απασχόληση 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

02/01/2013 31/08/2013 

Κρίσιμη μάζα 79 ωφελουμένων ανέργων, που θα συμμετέχει στις δράσεις 

του έργου 

6.500,00 

4 Προκήρυξη, αξιολόγηση και 

επιλογή των νέων επιστημόνων, 

που θα αποτελέσουν αποδέκτες 

των δράσεων συμβουλευτικής, 

κατάρτισης – επιμόρφωσης και 

προώθησης στην απασχόληση 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
02/01/2013 31/08/2013 

Κρίσιμη μάζα 70 νέων επιστημόνων, που θα συμμετέχει στις δράσεις του 

έργου 

6.500,00 

5 Προκήρυξη, αξιολόγηση και 

επιλογή των αγροτών, 

ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, που θα 

αποτελέσουν αποδέκτες των 

δράσεων συμβουλευτικής, 

κατάρτισης –επιμόρφωσης και 

προώθησης στην απασχόληση 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

02/01/2013 31/08/2013 

Κρίσιμη μάζα 40 αγροτών, που θα συμμετέχει στις δράσεις του έργου 

3.000,00 

6 Προκήρυξη και επιλογή 

εξειδικευμένων συμβούλων 

απασχόλησης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

02/01/2013 10/07/2013 

Πρόσληψη 6 Συμβούλων απασχόλησης για την υποστήριξη των 

ωφελουμένων 2.000,00 

7 Προκήρυξη και επιλογή 

εξειδικευμένων συμβούλων 

επιχειρηματικότητας 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

02/01/2013 10/07/2013 

Πρόσληψη 6 Συμβούλων επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη των 

ωφελουμένων 2.000,00 

8 Δικτύωση μεταξύ των εταίρων της 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ 15/11/2012 31/12/2014 

Το προϊόν της δράσης θα είναι ένα δυναμικό σύστημα δικτύωσης στη 

διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου και παραδοτέα θα υπάρχουν οι σχετικές 
10.000,00 
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α/α Τίτλος Δράσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Ημερομηνία 

Έναρξης 

Ημερομηνία 

Λήξης 

Παραδοτέα Προϋπολο-

γισμός 

Αναπτυξιακές Συμπράξεις και 

τοπικούς φορείς 

εκθέσεις προόδου 

9 Λειτουργία γραφείων 

πληροφόρησης-συμβουλευτικής 

υποστήριξης των ωφελουμένων 

του έργου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1/03/2013 31/12/2014 

Το βασικό προϊόν είναι η ίδια η λειτουργία των 6 Γραφείων, ενώ παραδοτέα 

θα αποτελούν εκθέσεις προόδου της λειτουργίας τους, μέσα και από τις 

συναντήσεις μεταξύ του συντονιστή – υπεύθυνου της Δράσης και των 

υπεύθυνων φορέων για την κατά τόπους  λειτουργία τους 

14.000,00 

10 Συμβουλευτική απασχόλησης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

01/03/2013 31/12/2014 

Τα εκτιμώμενα αποτελέσματα της Δράσης υποστηρίζουν ένα σύνολο 189 

ωφελουμένων, εκ των οποίων ενδεικτικά: 

o 70 ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις ή θα 

κάνουν επέκταση των υφισταμένων δραστηριοτήτων τους, 

o 40 ωφελούμενοι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις ή 

θα κάνουν επέκταση των υφισταμένων δραστηριοτήτων τους, 

79 ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής 

31.774,10 

11 Επιχειρηματική Συμβουλευτική 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

01/06/2013 31/12/2014 

Τα εκτιμώμενα αποτελέσματα της Δράσης υποστηρίζουν ένα σύνολο 189 

ωφελουμένων, εκ των οποίων ενδεικτικά: 

o 70 ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις ή 

θα κάνουν επέκταση των υφισταμένων δραστηριοτήτων τους, 

o 40 ωφελούμενοι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ θα ιδρύσουν νέες 

επιχειρήσεις ή θα κάνουν επέκταση των υφισταμένων δραστηριοτήτων τους, 

79 ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής 

31.623,90 

12 Ανάπτυξη και λειτουργία 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

υποστήριξης της απασχόλησης 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ 02/01/2013 31/12/2014 

Αναμορφωμένη πλατφόρμα προσφοράς και ζήτησης εργασίας και 

ηλεκτρονική πύλη αναφοράς και ενημέρωσης σχεδίου δράσης «Προ-

Εργασία» (www.ergasiakozani.gr) 

16.000,00 

13 Κατάρτιση με πιστοποίηση 

ανέργων γυναικών σε θέματα 

τεχνικών πωλήσεων στο Δήμο 

Εορδαίας 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
1/06/2013 31/12/2013 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης 

18.751,40 

14 Κατάρτιση στην κατασκευή 

μεταλλικών προϊόντων στο Δήμο 

Κοζάνης 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
1/06/2013 31/12/2013 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης 

28.791,40 

15 Κατάρτιση μηχανικών σε θέματα 

πράσινων κατασκευών φιλικών 

προς το περιβάλλον με χρήση 

Α.Π.Ε. στο Δήμο Κοζάνης 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
1/06/2013 31/12/2013 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης 

23.952,20 

16 Κατάρτιση ωφελουμένων στην 

Αγροτική Οικονομία – καινοτόμα 

αγροτικά προϊόντα , κηπευτικά, 

μελισσοκομία – στο Δήμο Κοζάνης 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
1/06/2013 31/12/2013 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης 

9.599,90 

17 Κατάρτιση ωφελουμένων στην ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- 1/06/2013 31/12/2013 Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης 9.592,20 
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α/α Τίτλος Δράσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Ημερομηνία 

Έναρξης 

Ημερομηνία 

Λήξης 

Παραδοτέα Προϋπολο-

γισμός 

Αγροτική Οικονομία – αρωματικά 

φυτά – φαρμακευτικά φυτά, 

ενεργειακές καλλιέργειες – στο 

Δήμο Εορδαίας 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

18 Κατάρτιση ωφελουμένων στην 

Αγροτική Οικονομία – 

κτηνοτροφικά προϊόντα – στο Δήμο 

Σερβίων-Βελβεντού 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
1/06/2013 31/12/2013 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης 

9.596,80 

19 Κατάρτιση ωφελουμένων στην 

Αγροτική Οικονομία – 

αμπελλουργία, οινοποιία–στο 

Δήμο Βοϊου 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
1/06/2013 31/12/2013 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης 

9.592,20 

20 Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – 

ιατρών, οδοντιάτρων- στην 

οργάνωση και διοίκηση ατομικής 

επιχείρησης στο Δήμο Εορδαίας 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
1/06/2013 31/10/2013 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος επιμόρφωσης  

1.384,60 

21 Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – 

κτηνιάτρων, φαρμακοποιών- στην 

οργάνωση και διοίκηση ατομικής 

επιχείρησης στο Δήμο Εορδαίας 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
1/06/2013 31/10/2013 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος επιμόρφωσης  

1.384,60 

22 Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – 

δικηγόρων- στην οργάνωση και 

διοίκηση ατομικής επιχείρησης στο 

Δήμο Κοζάνης 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
1/06/2013 

 

 

31/10/2013 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος επιμόρφωσης  

2.829,00 

23 Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – 

μηχανικών- στη διαχείριση 

συγχρημαδοτούμενων 

προγραμμάτων στο Δήμο Κοζάνης 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
1/06/2013 

 

 

31/10/2013 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος επιμόρφωσης   

 

2.829,00 

24 Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – 

μηχανικών- στη διοίκηση έργων 

στο Δήμο Κοζάνης 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
1/06/2013 

 

31/12/2013 
Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος επιμόρφωσης   

2.829,00 

25 Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – 

ιατρών, οδοντιάτρων, 

φαρμακοποιών, κτηνιάτρων- στην 

οργάνωση και διοίκηση ατομικής 

επιχείρησης στο Δήμο Κοζάνης 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
1/06/2013 

 

 

31/10/2013 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος επιμόρφωσης  

1.015,00 

26 Επιμόρφωση ωφελουμένων στις 

μεταλλικές κατασκευές στο Δήμο 

Κοζάνης 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
1/06/2013 31/12/2013 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος επιμόρφωσης  
4.663,30 
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α/α Τίτλος Δράσης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Ημερομηνία 

Έναρξης 

Ημερομηνία 

Λήξης 

Παραδοτέα Προϋπολο-

γισμός 

27 Επιμόρφωση ωφελουμένων σε 

κατασκευές μηχανουργείου στο 

Δήμο Κοζάνης 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
1/06/2013 

 

31/12/2013 
 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος επιμόρφωσης  4.663,30 

28 Επιμόρφωση ωφελουμένων στις 

αλουμινοκατασκευές στο Δήμο 

Κοζάνης 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
1/06/2013 

 

31/12/2013 
 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος επιμόρφωσης 4.690,90 

29 Κατάρτιση ωφελουμένων στην 

κοινωνική αγροτική 

επιχειρηματικότητα στο Δήμο 

Κοζάνης 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
1/06/2013 

 

31/12/2013 
 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης 
11.928,80 

30 Κατάρτιση ωφελουμένων στην 

κοινωνική αγροτική 

επιχειρηματικότητα στο Δήμο 

Εορδαίας 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
1/06/2013 

 

31/12/2013 
 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης 
11.865,70 

31 Διακρατική Δικτύωση στην 

κοινωνική οικονομία 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ 1/03/2014 30/05/2014 

Σύνταξη Πρότυπου Καταστατικού Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, 

Εκπόνηση σχετικού Σχεδίου Δράσης και διαμόρφωση πλαισίου 

Χρηματοδοτικού Σχήματος, καθώς και η διοργάνωση της Διακρατικής 

Ημερίδας 

8.795,00 

32 Διακρατικές επισκέψεις 

ωφελουμένων για απόκτηση 

τεχνογνωσίας (study visits) 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ 1/05/2014 30/06/2014 

Τέσσερις (4)  οργανωμένες διακρατικές επισκέψεις 

40.020,00 

33 Επισκέψεις ωφελουμένων σε 

επιχειρήσεις εσωτερικού για 

απόκτηση τεχνογνωσίας (study 

visits) 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ 1/05/2014 30/06/2014 

Τέσσερις (4)  οργανωμένες επισκέψεις σε επιχειρήσεις του εσωτερικού 

14.992,70 

34 Συμβουλευτική επιχειρηματιών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1/10/2013 30/06/2014 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Δράσης εστιάζουν στην ενημέρωση των 

εργοδοτών για τα κίνητρα και τα πλεονεκτήματα δημιουργίας νέων θέσεων 

εργασίας, καθώς και για τη δυναμική επιχειρήσεων και οργανισμών που 

ακολουθούν πρακτικές διαχείρισης της διαφορετικότητας.  

5.000,00 

35 Ανάπτυξη επιχειρηματικών 

σχεδίων 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

4/03/2013 31/12/2014 

• 5 Επιχειρηματικά Σχέδια και Βεβαιώσεις έναρξης των επιχειρήσεων από 

την εφορία 

• 50 Επιχειρηματικά Σχέδια και αιτήσεις υπαγωγής των ωφελουμένων σε 

πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα 

126.500,0 

36 Συντονισμός – Διαχείριση πράξης ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΡΑΞΗΣ 

15/11/2012 31/12/2014 

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος συντονισμού, διαχείρισης  και 

παρακολούθησης του έργου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 

υλοποίηση του έργου 

54.900,00 

ΣΥΝΟΛΟ  569.900,00 
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ΔΡΑΣΗ 1 

Τίτλος Δράσης : Σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης 

Κατηγορία Δράσης :   ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ (348) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης – Κατάρτιση Καταστατικού – Σύνταξη Κανονισμού 

Εσωτερικής Λειτουργίας. 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Κατά  την  διάρκεια  της σύστασης της  Σύμπραξης, εντός μηνός από την επιλογή της πρότασης,   

θα  γίνουν  ενέργειες   που  έχουν  σχέση  με : 

� την κατάρτιση του καταστατικού από την Αναπτυξιακή σύμπραξη 

� την κατάρτιση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Α.Σ. Ο κανονισμός εσωτερικής 

λειτουργίας θα ρυθμίζει την μορφή και την δομή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, τις σχέσεις 

των οργάνων διοίκησης της Σύμπραξης, τα όργανα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Α.Σ. και τις αρμόδιες Εθνικές και 

Κοινοτικές αρχές, τους μηχανισμούς συντονισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης τους 

έργου, τα μέσα υλοποίησης του έργου, τους μηχανισμούς αξιολόγησης και διαχείρισης του 

έργου καθώς και τους τρόπους ενδυνάμωσης της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ 

Εθνικών και Διακρατικών εταίρων.  

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Καταστατικό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Προ-Εργασία» και Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Η ΑΝΚΟ, ως συντονιστής εταίρος, εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης.  

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 15/11/2012 έως  28/02/2013. 

Κόστος 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 2.000,00€.  
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ΔΡΑΣΗ 2 

Τίτλος Δράσης : Δημοσιότητα - Ευαισθητοποίηση 

Κατηγορία Δράσης :   ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (327) 

Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, εντάσσονται εργαλεία που 

έχοντας λάβει υπόψιν τις ομάδες στόχου, τους κλάδους και  τις ιδιαιτερότητες της περιοχής 

παρέμβασης κλπ), κρίνονται προσφορότερα για : 

(α) την προβολή των ΤοπΣΑ και την ενημέρωση - πληροφόρηση των εν δυνάμει ωφελουμένων, 

εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στην υλοποίηση της παρέμβασης και  

(β) την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών, ώστε αφενός να ευαισθητοποιηθούν και να 

ενημερωθούν οι επαγγελματικοί και εργοδοτικοί φορείς και η τοπική κοινωνία, εν γένει, ως 

προς τους στόχους και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και αφετέρου να ενημερωθούν οι 

δυνητικοί ωφελούμενοι και να δραστηριοποιηθούν κάνοντας χρήση των ευκαιριών του 

σχεδίου. 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Στα πλαίσια της δράσης Δημοσιότητας-Ευαισθητοποίησης του Έργου της Αναπτυξιακής 

Σύμπραξης «Προ-Εργασία» προβλέπονται ενέργειες :  

� Δημοσιότητας, που αποσκοπούν στην προβολή των τοπικών δράσεων για την εργασιακή 

ένταξη των ωφελούμενων του προγράμματος, καθώς και στην ενημέρωση-πληροφόρηση 

των εν δυνάμει ωφελουμένων, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στην 

υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, και  

�  Ευαισθητοποίησης, που αποσκοπούν στην εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών, 

ώστε αφενός να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν οι επαγγελματικοί και 

εργοδοτικοί φορείς, η τοπική κοινωνία, εν γένει, ως προς τους στόχους και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και αφετέρου να ενημερωθούν τα άτομα 

των ομάδων στόχου και να δραστηριοποιηθούν κάνοντας χρήση των ευκαιριών του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

Για το σχεδιασμό, την πλήρη εξειδίκευση και την υλοποίηση του προγράμματος δημοσιότητας 

ορίζεται ως επικεφαλής εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) της ΠΔΜ, υπεύθυνος 

δημοσιότητας του προγράμματος που θα το υλοποιήσει με την συνεργασία της Περιφερειακής 

Ένωσης Δήμων ΔΜ και του συντονιστή εταίρου της ΑΝΚΟ.  

Από την πλευρά του ΠΤΑ της ΠΔΜ θα οριστεί επικεφαλής συντονιστής του φυσικού 

αντικειμένου της δράσης (project manager δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης).  

Πιο αναλυτικά το σχέδιο θα περιλαμβάνει:  
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Α) Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων – Ημερίδων 

Προβλέπεται να υλοποιηθούν εκδηλώσεις δημοσιότητας για την προβολή του έργου της 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης, την ενημέρωση των ατόμων της ομάδας στόχου, της τοπικής 

κοινωνίας και την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών.  

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η διοργάνωση : 

� 2 ημερίδων, μία με την έναρξη του προγράμματος, για τη δημοσιοποίησή του, και μία με 

τη λήξη του προγράμματος, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων  

o (αρμόδιος φορέας υλοποίησης το Π.Τ.Α. της ΠΔΜ) 

� 4 ενημερωτικών εκδηλώσεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν με την έναρξη του 

προγράμματος στους 4 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Κοζάνης, Εορδαίας, 

Βοϊου, Σερβίων-Βελβεντού), για την ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων 

ωφελουμένων της ομάδας στόχου για τις δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 

προγράμματος, καθώς και για την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των εργοδοτών για 

την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.   

o (αρμόδιος φορέας υλοποίησης η Π.Ε.Δ. της ΠΔΜ) 

Στην εναρκτήρια ημερίδα θα παρουσιαστούν οι στόχοι και οι δράσεις της  Αναπτυξιακής 

Σύμπραξης «Προ-Εργασία», ενώ παράλληλα θα δημοσιοποιηθούν και οι τρείς (3) δημοσιεύσεις 

– προσκλήσεις συμμετοχής ωφελουμένων : 

• ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανεργίας  του ΟΑΕΔ 

• νέων επιστημόνων, (ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρμακοποιών, δικηγόρων και 

μηχανικών) 

• αγροτών, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ 

με τις οποίες θα ανακοινώνεται η διάρκεια του σχεδίου, οι περιοχές, οι ενέργειες που θα 

υλοποιηθούν κ.λπ.  

Στις ενημερωτικές εκδηλώσεις  θα παρουσιαστεί το έργο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης σε κάθε 

Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας για την ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων 

ωφελουμένων της ομάδας στόχου και για την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των 

εργοδοτών για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος. 

Στην τελική ημερίδα θα παρουσιαστεί ο απολογισμός και τα αποτελέσματα του έργου της 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης. 

Για την εναρκτήρια ημερίδα και κάθε ενημερωτική εκδήλωση θα εκδοθεί ένα φυλλάδιο με το 

πρόγραμμα της ημερίδας/ενημερωτικής εκδήλωσης καθώς και με συνοπτική παρουσίαση της 

φιλοσοφίας, των στόχων και των ωφελειών του προγράμματος όπως και τα σημεία 

πληροφόρησης.   

Σε εύλογο χρόνο πριν από την πραγματοποίηση κάθε ημερίδας θα αποστέλλονται σχετικά 

δελτία τύπου από το συντονιστή εταίρο στα τοπικά ΜΜΕ της Περιφερειακής Ενότητας.  
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Παράλληλα, στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας προβλέπεται ο σχεδιασμός 

ηλεκτρονικής παρουσίασης του προγράμματος μέσω υπολογιστή σε συντετμημένη μορφή, 

καθώς και σε μορφή πιο αναλυτική. Το συγκεκριμένο προϊόν αναμένεται ότι θα βοηθήσει 

ιδιαίτερα τους εταίρους καθώς θα δράσει ως εργαλείο δημοσιότητας του προγράμματος και θα 

διευκολύνει τις παρουσιάσεις που θα γίνουν και θα απευθύνεται στα άτομα των ομάδων 

στόχου. Επισημαίνεται ακόμη ότι έχει προβλεφθεί το συγκεκριμένο προϊόν να εμπλουτίζεται 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, ώστε τόσο η συντετμημένη όσο και η 

αναλυτική μορφή του να βοηθήσουν τους εταίρους στις διοργανώσεις δημοσιότητας που θα 

πραγματοποιηθούν.  

Β) Δημιουργία και εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού 

Περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, η επιμέλεια και η εκτύπωση του επικοινωνιακού υλικού για την 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) κατά ISO 9001:2000  του Συντονιστή Φορέα (ΑΝΚΟ) και του ΠΤΑ 

της ΠΔΜ.  

Αναλυτικότερα: 

(α)   Σχεδιασμός και δημιουργία λογότυπου για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη. 

(β)   Εκτύπωση τρίπτυχου εντύπου σε tirage.  

(γ)   Σχεδιασμός και δημιουργία επιστολόχαρτων. 

(δ)   Σχεδιασμός και δημιουργία φακέλων.  

(ε)   Σχεδιασμός και δημιουργία  αφίσας προγράμματος 

Γ) Τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή  

Προβλέπεται ο σχεδιασμός και η δημιουργία ραδιοφωνικού μηνύματος και η μετάδοσή του 

από ραδιοφωνικά μέσα, καθώς και η παραγωγή και προβολή τηλεοπτικού σποτ. Για τα 

μηνύματα προβλέπεται (εφόσον αυτό γίνει εφικτό) να υπάρξει ειδική συνεννόηση, ώστε να 

χαρακτηριστούν κοινωνικά μηνύματα και ως εκ τούτου να καταστεί δυνατή η 

μετάδοσή/προβολή τους χωρίς κόστος. Τα μέσα αυτά θα χρησιμοποιηθούν κυρίως, κατά την 

αρχική περίοδο δημοσιοποίησης του προγράμματος.  

Δ) Ηλεκτρονικά Κοινωνικά δίκτυα  

Προβλέπεται η χρήση των πλέον δημοφιλών ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων για την 

δημοσιοποίηση του σχεδίου ( facebook – twitter).  

Αναμενόμενα Προϊόντα 

1) Υλοποίηση 2 ημερίδων 

2) Υλοποίηση 4 ενημερωτικών εκδηλώσεων 

3) Έντυπο ενημερωτικό υλικό  

(λογότυπο, τρίπτυχα, επιστολόχαρτα, φάκελοι, αφίσες). 

4) Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις του έργου (συνοπτική και εκτεταμένη έκδοση).  
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5) Τηλεοπτικό και Ραδιοφωνικό σποτ και προβολή τους κατά την αρχική περίοδο 

υλοποίησης και χρήση των κοινωνικών δικτύων  

6) Δημιουργία ιστοσελίδας και DVD 

Αποτελέσματα/ωφελούμενοι 

Με την υλοποίηση της δράσης αναμένεται να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί η τοπική 

κοινωνία απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα της ομάδας στόχου και 

παράλληλα να ενημερωθούν και να δραστηριοποιηθούν τα άτομα των ομάδων στόχου ώστε να 

ωφεληθούν στο μέγιστο δυνατό από το έργο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης καθώς οι 

επιχειρηματίες για να υποστηρίξουν το έργο.  

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Η 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ   
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Όλοι οι συνεργαζόμενοι εταίροι που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των 

Τοπικών Δράσεων, θα τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως 

θεσπίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει, και καθορίζονται στις διατάξεις 

εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Οι εταίροι 

θα αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά-στόχο που 

απευθύνονται και υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν κάθε πρόσφορο μέσο 

επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών, 

ενώ παράλληλα θα διασφαλίζουν την πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία. 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη που θα αναλάβει την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των Τοπικών 

παρεμβάσεων εξασφαλίζει ότι όσοι συμμετέχουν σε αυτές είναι ενήμεροι, ότι οι εν λόγω 

δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για το σκοπό αυτό η σύμπραξη ως φορέας υλοποίησης αλλά 

και οι ανάδοχοι κλπ: 

α. οφείλουν σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν, να αναγράφουν σε εμφανές σημείο (footer) την 

επικοινωνιακή ταυτότητα του ΕΚΤ, όπως αυτή διατίθεται στο site www.esfhellas.gr και 

αποστέλλεται από τη Διαχειριστική Αρχή. Η επικοινωνιακή ταυτότητα περιέχει την ευρωπαϊκή 

σημαία με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το μήνυμα 

και το λογότυπο του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και το λογότυπο του ΕΣΠΑ 

με αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

β. επιμελούνται σε συνεργασία με την οικεία Διαχειριστική Αρχή, τρόπους για την 

κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής των 

συμμετεχόντων/ωφελουμένων, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια 

κατά τη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα η δημοσιοποίηση του αριθμού πρωτοκόλλου 

της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονόματος εκάστου ωφελουμένου. 

γ. Επιπλέον, δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που αναλαμβάνει ο φορέας, θα 

εξειδικεύονται, ανάλογα με τη φύση της πράξης σε συνεργασία με την ΕΔΑ Δυτικής 

Μακεδονίας. 

δ. Θα τηρούν αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και 

οικονομικό τους αντικείμενο. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης 

Στη συγκεκριμένη δράση εμπλέκονται οι παρακάτω εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης :  

� Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  (Π.Τ.Α.) Δυτικής Μακεδονίας 

� Περιφερειακή Ενωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Μακεδονίας 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) θα έχει τον συντονισμό της δράσης της 

δημοσιότητας και παράλληλα θα αναλάβει την διοργάνωση της εναρκτήριας και της τελικής 

ημερίδας, την παραγωγή έντυπου υλικού και αφίσας, καθώς και το τηλεοπτικό και 

ραδιοφωνικό spot και προβολή τους κατά την αρχική περίοδο υλοποίησης και χρήση των 

κοινωνικών δικτύων.  
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Η Περιφερειακή Ενωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Μακεδονίας θα αναλάβει την διοργάνωση των 

ενημερωτικών συναντήσεων, καθώς και τον σχεδιασμό και την δημιουργία της ιστοσελίδας και 

του DVD.  

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

 

Για τη υλοποίηση της δράσης θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία σε ποσοστό 79%. 

Θα ανατεθεί, ως υπεργολαβία, η παραγωγή έντυπου υλικού, αφίσας, και DVD καθώς και η 

υποστήριξη των ημερίδων και ενημερωτικών εκδηλώσεων. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 15/11/2012 έως 31/12/2014 

Κόστος 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 34.335,00 € και επιμερίζεται στους 

εταίρους ως εξής : 

 ΕΤΑΙΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  (Π.Τ.Α.) Δυτικής Μακεδονίας 22.000,00 

Περιφερειακή Ενωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Μακεδονίας 12.335,00 
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ΔΡΑΣΗ 3 

Τίτλος Δράσης : Προκήρυξη, αξιολόγηση και επιλογή των ανέργων, εγγεγραμμένων στα 

Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, που θα αποτελέσουν αποδέκτες των δράσεων 

συμβουλευτικής κατάρτισης – επιμόρφωσης και προώθησης στην 

απασχόληση 

Κατηγορία Δράσης :   ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (351) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Μετά την έγκριση του σχεδίου, εκτός της αρχικής ημερίδας δημοσιοποίησης του 

προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν 4 ενημερωτικές εκδηλώσεις στους 4 Δήμους της 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Κοζάνης, Εορδαίας, Βοϊου, και Σερβίων – Βελβεντού), με 

σκοπό την ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ωφελουμένων της ομάδας στόχου για τις 

δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος, καθώς και για την 

ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των εργοδοτών για την επιτυχή υλοποίηση του 

προγράμματος.  

Παράλληλα ο συντονιστής εταίρος θα προβεί σε δημοσίευση – πρόσκληση συμμετοχής 

ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,  με την οποία θα ανακοινώνεται η 

διάρκεια του σχεδίου, η ομάδα στόχου, οι περιοχές, οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν κ.λπ.  

Η δημοσιοποίηση της πρόσκλησης θα έχει πολλές μορφές:  

� ανακοίνωση σε εφημερίδες,  

� ανάρτηση της προκήρυξης στα Εργατικά Κέντρα, στους Δήμους, στον ΟΑΕΔ και στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης,  

� ανάρτηση στις ιστοσελίδες των εταίρων καθώς και λοιπών φορέων και των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης.    

� αποστολή email σε αρμόδιους φορείς,  

� ανακοινώσεις από τα ΜΜΕ,  

� αφίσες σε χώρους, όπου κινούνται οι ομάδες στόχοι κ.λπ.  

Η πληροφόρηση όλων των φορέων που μπορούν να ωφεληθούν από το περιεχόμενο και τα 

αποτελέσματα του προγράμματος, θεωρείται ουσιώδης, για την επιτυχία του σχεδίου. 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων, η διαδικασία υπαγωγής στο σχέδιο περιλαμβάνει 2 

στάδια:  

Στο πρώτο στάδιο θα ελεγχθούν οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα 

(άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ) και στη συνέχεια τα άτομα που 

δεν τις πληρούν θα απορριφθούν, ενώ οι υπόλοιποι θα ενημερώνονται τηλεφωνικά και θα 

καλούνται για συνέντευξη από τους Συμβούλους Απασχόλησης, προκειμένου με τη συμβολή 

τους να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο συνέντευξης. Πρόκειται για μέρος του ειδικού 
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λογισμικού που αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση του έργου «Επιταχυντές Υποστήριξης 

Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών 

Απασχόλησης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας κατά το 3
ο

 ΚΠΣ για την τελική κατάταξη των 

ωφελουμένων κατά φθίνουσα σειρά. 

Κατά τη συνέντευξη θα εξεταστούν το βιογραφικό και κοινωνικό ιστορικό του 

υποψηφίου ωφελούμενου. Κύριος σκοπός της συνέντευξης είναι να «γνωρίσουν» οι 

Σύμβουλοι Απασχόλησης τους υποψηφίους μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας. Ένας 

από τους σκοπούς της συνέντευξης είναι η παρατήρηση κάποιων άλλων στοιχείων που 

δεν μπορούν να αξιολογηθούν με διαφορετικό τρόπο πέρα από την κατά πρόσωπο 

συζήτηση. Επίσης στόχος είναι να εντοπιστούν οι πληροφορίες που αποκρύφτηκαν ή 

παραλείφθηκαν και που μπορεί να είναι σημαντικές, για να καταρτιστεί ο τελικός 

κατάλογος ωφελουμένων. Είναι σημαντικό, για παράδειγμα, να εντοπιστούν τα κενά 

που τυχόν υπάρχουν στο εκπαιδευτικό ή εργασιακό ιστορικό του υποψηφίου. Ίσως 

ακόμη να μπορούν να επιβεβαιωθούν κάποιες πληροφορίες για το ιατρικό ιστορικό των 

υποψηφίων. Πιθανόν επίσης να φανούν, αν τυχόν υπάρχουν, κάποιοι παράγοντες που 

μπορεί να κάνουν τον υποψήφιο τελικά να μη δεχτεί να υπάρξει μέλος της δράσης, αν 

τελικά επιλεγεί. Η συνέντευξη χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση επαληθεύσιμων 

πληροφοριών βιογραφικού τύπου, καθώς και για να συμπληρωθούν τα τυχόν κενά που 

ενδεχομένως να υπάρχουν, για να γίνουν ερωτήσεις για «λεπτά» θέματα.  

Οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα κινούνται οι ερωτήσεις της συνέντευξης 

είναι: 

α. Η σκιαγράφηση της προσωπικότητας του υποψηφίου, που προκύπτει τόσο από τις 

απαντήσεις όσο και από τις μη λεκτικές αντιδράσεις του.  

β. Η δυνατότητα που έχει να συμμετάσχει στη δράση και να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνει.  

γ. Η καταγραφή της κινητικότητας και των επαγγελματικών του στόχων.  

Η συνέντευξη βασίζεται σε προκαθορισμένες ερωτήσεις έτσι ώστε κατά το δυνατό να 

υπάρχει αντικειμενικότερη αξιολόγηση όλων των υποψηφίων.  

Στο δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η τελική επιλογή των ωφελουμένων.  

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί κατά την επιλογή είναι η αξιολόγηση των 

δεδομένων των ωφελουμένων ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανεργίας του 

ΟΑΕΔ, που προέκυψαν από το 1
ο

 στάδιο και η κατάταξη τους στις δράσεις προώθησης 

στην απασχόληση του σχεδίου (Ν.Ε.Ε, Ν.Θ.Ε., απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, διάφορα 

προγράμματα), μέσω ενός αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης, με συγκεκριμένα 

κριτήρια, που περιγράφονται στη συνέχεια. 

Η ΑΝΚΟ ως υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης θα εισηγηθεί το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης του 2
ου

 σταδίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την επικύρωσή του.  

Κριτήρια επιλογής:  
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Το πιο σημαντικό κριτήριο επιλογής ωφελουμένων είναι αυτό που έχει να κάνει με τη 

δυνατότητα προσαρμογής των ωφελουμένων της συγκεκριμένης δράσης στους επιλεγμένους 

κλάδους παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης αναφορικά με την προώθησή τους στην 

απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα.   

Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων που επιπρόσθετα θα ληφθούν υπόψη είναι:  

� Προσωπικότητα - Δυνατότητα παρακολούθησης 

� Χρονικό διάστημα ανεργίας 

� Ηλικία 

� Φύλο 

� Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 

� Κοινωνικά κριτήρια   

Κάθε ένα κριτήριο επιλογής θα βαθμολογείται σε 10βάθμια κλίμακα με συγκεκριμένη 

στάθμιση, που ιεραρχεί με αυστηρά δομημένο ποσοτικό τρόπο όλα τα στοιχεία που έχουν 

συγκεντρωθεί.   

Οι βαθμολογίες θα προκύψουν από επεξεργασία με ειδικό λογισμικό το οποίο 

αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση του έργου «Επιταχυντές Υποστήριξης Απασχόλησης και 

Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης του ΠΕΠ 

Δυτικής Μακεδονίας κατά το 3
ο

 ΚΠΣ.  

Αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας θα είναι η διαμόρφωση της τελικής κατάταξης των 

υποψηφίων με φθίνουσα σειρά και η ενημέρωσή τους για τα αποτελέσματα.  

Προκειμένου να διασφαλιστούν οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής των δυο φύλων θα εφαρμοστεί 

ποσόστωση που θα οριστεί κατά την κατάρτιση των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των 

τελικών δικαιούχων. 

Αναμενόμενα Παραδοτέα /Προϊόντα 

Κρίσιμη μάζα 79 ωφελουμένων  που θα συμμετέχει στις δράσεις του έργου. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης εμπλέκεται η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. 

- ΑΝΚΟ 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 02/01/2013 έως 31/08/2013. 

Κόστος 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 6.500,00€. 
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ΔΡΑΣΗ 4 

Τίτλος Δράσης : Προκήρυξη, αξιολόγηση και επιλογή των νέων επιστημόνων, που θα 

αποτελέσουν αποδέκτες των δράσεων συμβουλευτικής κατάρτισης – 

επιμόρφωσης και προώθησης στην απασχόληση 

Κατηγορία Δράσης :   ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (351) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Μετά την έγκριση του σχεδίου, όπως έχει προαναφερθεί, εκτός της αρχικής ημερίδας 

δημοσιοποίησης του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν 4 ενημερωτικές εκδηλώσεις στους 

4 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Κοζάνης, Εορδαίας, Βοϊου, και Σερβίων – 

Βελβεντού), με σκοπό την ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ωφελουμένων της ομάδας 

στόχου για τις δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος, καθώς και για 

την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των εργοδοτών για την επιτυχή υλοποίηση του 

προγράμματος.  

Παράλληλα ο συντονιστής εταίρος θα προβεί σε δημοσίευση – πρόσκληση συμμετοχής νέων 

επιστημόνων (ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρμακοποιών, δικηγόρων και μηχανικών, 

με την οποία θα ανακοινώνεται η διάρκεια του σχεδίου, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι 

περιοχές, οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν κ.λπ.  

Η δημοσιοποίηση της πρόσκλησης θα έχει πολλές μορφές:  

� ανακοίνωση σε εφημερίδες,  

� ανάρτηση της προκήρυξης στα Εργατικά Κέντρα, στους Δήμους, στον ΟΑΕΔ και στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης,  

� ανάρτηση στις ιστοσελίδες των εταίρων καθώς και λοιπών φορέων και των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης.    

� αποστολή email σε αρμόδιους φορείς,  

� ανακοινώσεις από τα ΜΜΕ,  

� αφίσες σε χώρους, όπου κινούνται οι ομάδες στόχοι κ.λπ.  

Η πληροφόρηση όλων των φορέων που μπορούν να ωφεληθούν από το περιεχόμενο και τα 

αποτελέσματα του προγράμματος, θεωρείται ουσιώδης, για την επιτυχία του σχεδίου. 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων, η διαδικασία υπαγωγής στο σχέδιο περιλαμβάνει 2 

στάδια:  

Στο πρώτο στάδιο θα ελεγχθούν οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα (νέοι 

επιστήμονες – ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί) και στη 

συνέχεια τα άτομα που δεν τις πληρούν θα απορριφθούν, ενώ οι υπόλοιποι θα 

ενημερώνονται τηλεφωνικά και θα καλούνται για συνέντευξη από τους Συμβούλους 

Απασχόλησης, προκειμένου με τη συμβολή τους να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο 
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συνέντευξης. Πρόκειται για μέρος του ειδικού λογισμικού που αναπτύχθηκε κατά την 

υλοποίηση του έργου «Επιταχυντές Υποστήριξης Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» 

στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 

κατά το 3
ο

 ΚΠΣ για την τελική κατάταξη των ωφελουμένων κατά φθίνουσα σειρά. 

Κατά τη συνέντευξη θα εξεταστούν το βιογραφικό και κοινωνικό ιστορικό του 

υποψηφίου ωφελούμενου. Κύριος σκοπός της συνέντευξης είναι να «γνωρίσουν» οι 

Σύμβουλοι Απασχόλησης τους υποψηφίους μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας. Ένας 

από τους σκοπούς της συνέντευξης είναι η παρατήρηση κάποιων άλλων στοιχείων που 

δεν μπορούν να αξιολογηθούν με διαφορετικό τρόπο πέρα από την κατά πρόσωπο 

συζήτηση. Επίσης στόχος είναι να εντοπιστούν οι πληροφορίες που αποκρύφτηκαν ή 

παραλείφθηκαν και που μπορεί να είναι σημαντικές, για να καταρτιστεί ο τελικός 

κατάλογος ωφελουμένων. Είναι σημαντικό, για παράδειγμα, να εντοπιστούν τα κενά 

που τυχόν υπάρχουν στο εκπαιδευτικό ή εργασιακό ιστορικό του υποψηφίου. Ίσως 

ακόμη να μπορούν να επιβεβαιωθούν κάποιες πληροφορίες για το ιατρικό ιστορικό των 

υποψηφίων. Πιθανόν επίσης να φανούν, αν τυχόν υπάρχουν, κάποιοι παράγοντες που 

μπορεί να κάνουν τον υποψήφιο τελικά να μη δεχτεί να υπάρξει μέλος της δράσης, αν 

τελικά επιλεγεί. Η συνέντευξη χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση επαληθεύσιμων 

πληροφοριών βιογραφικού τύπου, καθώς και για να συμπληρωθούν τα τυχόν κενά που 

ενδεχομένως να υπάρχουν, για να γίνουν ερωτήσεις για «λεπτά» θέματα.  

Οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα κινούνται οι ερωτήσεις της συνέντευξης 

είναι: 

α. Η σκιαγράφηση της προσωπικότητας του υποψηφίου, που προκύπτει τόσο από τις 

απαντήσεις όσο και από τις μη λεκτικές αντιδράσεις του.  

β. Η δυνατότητα που έχει να συμμετάσχει στη δράση και να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνει.  

γ. Η καταγραφή της κινητικότητας και των επαγγελματικών του στόχων.  

Η συνέντευξη βασίζεται σε προκαθορισμένες ερωτήσεις έτσι ώστε κατά το δυνατό να 

υπάρχει αντικειμενικότερη αξιολόγηση όλων των υποψηφίων.  

Στο δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η τελική επιλογή των ωφελουμένων.  

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί κατά την επιλογή είναι η αξιολόγηση των 

δεδομένων των ωφελουμένων που προέκυψαν από το 1
ο

 στάδιο και η κατάταξη τους 

στις δράσεις προώθησης στην απασχόληση του σχεδίου (Ν.Ε.Ε, Ν.Θ.Ε., απόκτησης 

εργασιακής εμπειρίας, διάφορα προγράμματα), μέσω ενός αντικειμενικού συστήματος 

αξιολόγησης, με συγκεκριμένα κριτήρια, που περιγράφονται στη συνέχεια. 

Η ΑΝΚΟ ως υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης θα εισηγηθεί το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης του 2
ου

 σταδίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την επικύρωσή του.  
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Κριτήρια επιλογής:  

 

Το πιο σημαντικό κριτήριο επιλογής ωφελουμένων είναι οι βασικές προϋποθέσεις 

συμμετοχής των νέων επιστημόνων (ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, κτηνιάτρων, 

δικηγόρων και μηχανικών), όπως περιγράφονται στο τεύχος της προκήρυξης.   

Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων που επιπρόσθετα θα ληφθούν υπόψη είναι:  

� Προσωπικότητα - Δυνατότητα παρακολούθησης 

� Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 

� Κοινωνικά κριτήρια   

Κάθε ένα κριτήριο επιλογής θα βαθμολογείται σε 10βάθμια κλίμακα με συγκεκριμένη 

στάθμιση, που ιεραρχεί με αυστηρά δομημένο ποσοτικό τρόπο όλα τα στοιχεία που 

έχουν συγκεντρωθεί.   

Οι βαθμολογίες θα προκύψουν από επεξεργασία με ειδικό λογισμικό το οποίο 

αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση του έργου «Επιταχυντές Υποστήριξης Απασχόλησης και 

Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης του ΠΕΠ 

Δυτικής Μακεδονίας κατά το 3
ο

 ΚΠΣ.  

Αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας θα είναι η διαμόρφωση της τελικής κατάταξης 

των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά και η ενημέρωσή τους για τα αποτελέσματα.  

Προκειμένου να διασφαλιστούν οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής των δυο φύλων θα εφαρμοστεί 

ποσόστωση που θα οριστεί κατά την κατάρτιση των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των 

τελικών δικαιούχων. 

Αναμενόμενα Παραδοτέα /Προϊόντα 

Κρίσιμη μάζα 70 νέων επιστημόνων , που θα συμμετέχει στις δράσεις του έργου. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης εμπλέκεται η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. 

- ΑΝΚΟ 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης  δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 02/01/2013 έως 31/08/2013 

Κόστος 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 6.500,00€. 
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ΔΡΑΣΗ 5 

Τίτλος Δράσης :  Προκήρυξη, αξιολόγηση και επιλογή των αγροτών, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, 

που θα αποτελέσουν αποδέκτες των δράσεων συμβουλευτικής κατάρτισης – 

επιμόρφωσης και προώθησης στην απασχόληση 

Κατηγορία Δράσης :   ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (351) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Μετά την έγκριση του σχεδίου, εκτός της αρχικής ημερίδας δημοσιοποίησης του 

προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν 4 ενημερωτικές εκδηλώσεις στους 4 Δήμους της 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Κοζάνης, Εορδαίας, Βοϊου, και Σερβίων – Βελβεντού), με 

σκοπό την ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ωφελουμένων της ομάδας στόχου για τις 

δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος, καθώς και για την 

ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των εργοδοτών για την επιτυχή υλοποίηση του 

προγράμματος.  

Παράλληλα ο συντονιστής εταίρος θα προβεί σε δημοσίευση – πρόσκληση συμμετοχής 

αγροτών, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, με την οποία θα ανακοινώνεται η διάρκεια του σχεδίου, 

οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι περιοχές, οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν κ.λπ.  

Η δημοσιοποίηση της πρόσκλησης θα έχει πολλές μορφές:  

� ανακοίνωση σε εφημερίδες,  

� ανάρτηση της προκήρυξης στα Εργατικά Κέντρα, στους Δήμους, στον ΟΑΕΔ και στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης,  

� ανάρτηση στις ιστοσελίδες των εταίρων καθώς και λοιπών φορέων και των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης.    

� αποστολή email σε αρμόδιους φορείς,  

� ανακοινώσεις από τα ΜΜΕ,  

� αφίσες σε χώρους, όπου κινούνται οι ομάδες στόχοι κ.λπ.  

Η πληροφόρηση όλων των φορέων που μπορούν να ωφεληθούν από το περιεχόμενο και τα 

αποτελέσματα του προγράμματος, θεωρείται ουσιώδης, για την επιτυχία του σχεδίου. 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων, η διαδικασία υπαγωγής στο σχέδιο περιλαμβάνει 2 

στάδια:  

Στο πρώτο στάδιο θα ελεγχθούν οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα 

(αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ) και στη συνέχεια τα άτομα που δεν τις πληρούν θα 

απορριφθούν, ενώ οι υπόλοιποι θα ενημερώνονται τηλεφωνικά και θα καλούνται για 

συνέντευξη από τους Συμβούλους Απασχόλησης, προκειμένου με τη συμβολή τους να 

συμπληρώσουν ειδικό έντυπο συνέντευξης. Πρόκειται για μέρος του ειδικού λογισμικού 

που αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση του έργου «Επιταχυντές Υποστήριξης Απασχόλησης 
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και Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης του 

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας κατά το 3
ο

 ΚΠΣ για την τελική κατάταξη των ωφελουμένων 

κατά φθίνουσα σειρά. 

Κατά τη συνέντευξη θα εξεταστούν το βιογραφικό και κοινωνικό ιστορικό του 

υποψηφίου ωφελούμενου. Κύριος σκοπός της συνέντευξης είναι να «γνωρίσουν» οι 

Σύμβουλοι Απασχόλησης τους υποψηφίους μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας. Ένας 

από τους σκοπούς της συνέντευξης είναι η παρατήρηση κάποιων άλλων στοιχείων που 

δεν μπορούν να αξιολογηθούν με διαφορετικό τρόπο πέρα από την κατά πρόσωπο 

συζήτηση. Επίσης στόχος είναι να εντοπιστούν οι πληροφορίες που αποκρύφτηκαν ή 

παραλείφθηκαν και που μπορεί να είναι σημαντικές, για να καταρτιστεί ο τελικός 

κατάλογος ωφελουμένων. Είναι σημαντικό, για παράδειγμα, να εντοπιστούν τα κενά 

που τυχόν υπάρχουν στο εκπαιδευτικό ή εργασιακό ιστορικό του υποψηφίου. Ίσως 

ακόμη να μπορούν να επιβεβαιωθούν κάποιες πληροφορίες για το ιατρικό ιστορικό των 

υποψηφίων. Πιθανόν επίσης να φανούν, αν τυχόν υπάρχουν, κάποιοι παράγοντες που 

μπορεί να κάνουν τον υποψήφιο τελικά να μη δεχτεί να υπάρξει μέλος της δράσης, αν 

τελικά επιλεγεί. Η συνέντευξη χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση επαληθεύσιμων 

πληροφοριών βιογραφικού τύπου, καθώς και για να συμπληρωθούν τα τυχόν κενά που 

ενδεχομένως να υπάρχουν, για να γίνουν ερωτήσεις για «λεπτά» θέματα.  

Οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα κινούνται οι ερωτήσεις της συνέντευξης 

είναι: 

α. Η σκιαγράφηση της προσωπικότητας του υποψηφίου, που προκύπτει τόσο από τις 

απαντήσεις όσο και από τις μη λεκτικές αντιδράσεις του.  

β. Η δυνατότητα που έχει να συμμετάσχει στη δράση και να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνει.  

γ. Η καταγραφή της κινητικότητας και των επαγγελματικών του στόχων.  

Η συνέντευξη βασίζεται σε προκαθορισμένες ερωτήσεις έτσι ώστε κατά το δυνατό να 

υπάρχει αντικειμενικότερη αξιολόγηση όλων των υποψηφίων.  

Στο δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η τελική επιλογή των ωφελουμένων.  

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί κατά την επιλογή είναι η αξιολόγηση των 

δεδομένων των ωφελουμένων που προέκυψαν από το 1
ο

 στάδιο και η κατάταξη τους 

στις δράσεις προώθησης στην απασχόληση του σχεδίου (Ν.Ε.Ε, Ν.Θ.Ε., διάφορα 

προγράμματα), μέσω ενός αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης, με συγκεκριμένα 

κριτήρια, που περιγράφονται στη συνέχεια. 

Η ΑΝΚΟ ως υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης θα εισηγηθεί το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης του 2
ου

 σταδίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την επικύρωσή του.  

Κριτήρια επιλογής:  

Το πιο σημαντικό κριτήριο επιλογής ωφελουμένων είναι αυτό που έχει να κάνει με τη 

δυνατότητα προσαρμογής των ωφελουμένων της συγκεκριμένης δράσης στους επιλεγμένους 
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κλάδους παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης αναφορικά με την προώθησή τους στην 

απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα, καθώς και οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής 

των αγροτών, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, όπως περιγράφονται στο τεύχος της προκήρυξης.    

Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων που επιπρόσθετα θα ληφθούν υπόψη είναι:  

� Προσωπικότητα - Δυνατότητα παρακολούθησης 

� Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 

� Κοινωνικά κριτήρια   

Κάθε ένα κριτήριο επιλογής θα βαθμολογείται σε 10βάθμια κλίμακα με συγκεκριμένη 

στάθμιση, που ιεραρχεί με αυστηρά δομημένο ποσοτικό τρόπο όλα τα στοιχεία που 

έχουν συγκεντρωθεί.   

Οι βαθμολογίες θα προκύψουν από επεξεργασία με ειδικό λογισμικό το οποίο 

αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση του έργου «Επιταχυντές Υποστήριξης Απασχόλησης και 

Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης του ΠΕΠ 

Δυτικής Μακεδονίας κατά το 3
ο

 ΚΠΣ.  

Αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας θα είναι η διαμόρφωση της τελικής κατάταξης 

των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά και η ενημέρωσή τους για τα αποτελέσματα.  

Προκειμένου να διασφαλιστούν οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής των δυο φύλων θα εφαρμοστεί 

ποσόστωση που θα οριστεί κατά την κατάρτιση των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των 

τελικών δικαιούχων. 

Αναμενόμενα Παραδοτέα /Προϊόντα 

Κρίσιμη μάζα 40 αγροτών που θα συμμετέχει στις δράσεις του έργου. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης εμπλέκεται η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. 

- ΑΝΚΟ 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 02/01/2013 έως 31/08/2013 

Κόστος 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 3.000,00€. 
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ΔΡΑΣΗ 6 

Τίτλος Δράσης :  Προκήρυξη και επιλογή εξειδικευμένων συμβούλων απασχόλησης                             

Κατηγορία Δράσης :   ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (351) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Ο συντονιστής εταίρος θα προβεί σε δημοσίευση – προκήρυξη επιλογής εξειδικευμένων 

συμβούλων απασχόλησης. 

Μετά την συλλογή των αιτήσεων συμμετοχής θα επιλεγούν οι σύμβουλοι, χρησιμοποιώντας 

τα κριτήρια επιλογής συμβούλων, που προσδιορίστηκαν στα πλαίσια του έργου της 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» του Β΄Κύκλου της Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας EQUAL καθώς και τα κριτήρια επιλογής των συμβούλων παροχής 

συμβουλευτικής απασχόλησης που προσδιορίστηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου «Επιταχυντές 

Υποστήριξης Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» του Μέτρου 1.3. «Τοπικές 

Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) 

Δυτικής Μακεδονίας 2000-2006. 

Οι Σύμβουλοι Απασχόλησης, που θα επιλεγούν, θα αναλάβουν την υποστήριξη των 

ωφελουμένων, μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών, με σκοπό να εντοπίσουν τα τυπικά / 

άτυπα προσόντα και τις ανάγκες προς κάλυψη των ωφελουμένων, και επίσης να 

ενδυναμώσουν, να εμψυχώσουν και να κινητοποιήσουν τα άτομα της ομάδας στόχου, που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας.  

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Θα πραγματοποιηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος :  

Για την επιλογή 6 Συμβούλων Απασχόλησης, ειδικοτήτων Κοινωνικού Λειτουργού, Ψυχολόγου, 

Κοινωνιολόγου.  

Κρίνεται απαραίτητο τα άτομα που θα επιλεγούν να διαθέτουν μια σειρά βασικών 

προσόντων, τα οποία διασφαλίζουν την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

των δράσεων στις οποίες εμπλέκονται και κατ’ επέκταση συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και την επιτυχία του συνολικού έργου της.  

Έτσι, τα κριτήρια επιλογής των συμβούλων στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι: 

• Η προσωπικότητα του συμβούλου συμβαδίζει με τους στόχους του  προγράμματος. 

• Έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. 

• Έχει εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

• Έχει καλή γνώση των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας 

• Μπορεί να αναγνωρίζει τις ανάγκες και δυνατότητες ή αδυναμίες των επωφελούμενων 

• Έχει  επικοινωνιακές ικανότητες 

• Μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες των επωφελούμενων 

• Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να αναφερθούν στο 

βιογραφικό σημείωμα. 

• Έχει την διαθεσιμότητα χρόνου που απαιτεί το έργο. 
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• Έχει την ζητούμενη ταύτιση εμπειρίας (επαγγελματικής, συμβουλευτικής, σπουδών 

κ.λπ.) και αντικειμένου. 

• Χρησιμοποιεί καινοτόμες προσεγγίσεις όσον αφορά την συμβουλευτική μέθοδο. 

Προκύπτουν επομένως τα ακόλουθα κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας: 

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων (χωρίς αυτά οι υποψήφιοι αποκλείονται από τη 

διαδικασία): 

� Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ για την υλοποίηση της επαγγελματικής συμβουλευτικής (εντοπισμός των 

τυπικών/άτυπων προσόντων, ενδυνάμωση, εμψύχωση) και της συμβουλευτικής 

ψυχολογικής υποστήριξης. 

Ενδεικτικά προσόντα των υποψηφίων συμβούλων τα οποία θα αξιολογηθούν με 

αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας μπορεί να είναι: 

� Εμπειρία στην παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  

� Εκπαίδευση (Σπουδές, Ξένες γλώσσες, γνώση Η/Υ)  

� Προσωπικότητα – Έκφραση  

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστούν οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής των δυο φύλων θα 

επιχειρηθεί η επιλογή ικανοποιητικού αριθμού γυναικών συμβούλων με την προϋπόθεση ότι 

πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στο 

έργο που θα αναλάβουν.  

Η επιλογή των εξειδικευμένων συμβούλων θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Επιλογής 

Συνεργατών, που προβλέπεται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Συντονιστή, που 

θα εξετάσει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται 

παραπάνω.   

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Πρόσληψη 6 Συμβούλων απασχόλησης για την υποστήριξη των ωφελουμένων. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης εμπλέκεται το ΚΕΚ ΙΝΕΚΑ και η Αναπτυξιακή Δυτικής 

Μακεδονίας Α.Ε.. 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 02/01/2013 έως 10/07/2013 

Κόστος 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 2.000,00€. 
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ΔΡΑΣΗ 7 

Τίτλος Δράσης :Προκήρυξη και επιλογή εξειδικευμένων συμβούλων επιχειρηματικότητας  

Κατηγορία Δράσης :   ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (351) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Το Επιμελητήριο Κοζάνης, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, θα προβεί σε δημοσίευση – 

προκήρυξη επιλογής εξειδικευμένων συμβούλων επιχειρηματικότητας. 

Μετά την συλλογή των αιτήσεων συμμετοχής θα επιλεγούν οι σύμβουλοι, χρησιμοποιώντας τα 

κριτήρια επιλογής συμβούλων επιχειρηματικότητας, που προσδιορίστηκαν στα πλαίσια του 

έργου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» του Β΄Κύκλου της 

Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL καθώς και τα κριτήρια επιλογής των συμβούλων παροχής 

επιχειρηματικής συμβουλευτικής που προσδιορίστηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου «Επιταχυντές 

Υποστήριξης Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» του Μέτρου 1.3. «Τοπικές Πρωτοβουλίες 

Απασχόλησης» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Δυτικής 

Μακεδονίας 2000-2006. 

Οι σύμβουλοι επιχειρηματικότητας, που θα επιλεγούν, θα στελεχώσουν τα γραφεία 

πληροφόρησης – συμβουλευτικής – υποστήριξης του έργου και θα αναλάβουν την παροχή 

εξατομικευμένης υποστήριξης στους ωφελούμενους – εν δυνάμει επιχειρηματίες που θα 

επιλεγούν.  

Πιο συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι επιχειρηματικότητας θα αναλάβουν την υποστήριξη και 

παρακολούθηση των εν δυνάμει επιχειρηματιών, την προώθηση της επιχειρηματικής σκέψης 

και τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής ιδέας μαζί με τους εν δυνάμει ωφελούμενους, με 

στόχο τελικά να τους βοηθήσουν να αναλάβουν επιχειρηματική δράση.  

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Θα πραγματοποιηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή  6  Συμβούλων 

Επιχειρηματικότητας. 

Κρίνεται απαραίτητο τα άτομα που θα επιλεγούν να διαθέτουν μια σειρά βασικών προσόντων, 

τα οποία διασφαλίζουν την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των δράσεων 

στις οποίες εμπλέκονται και κατ’ επέκταση συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης και την επιτυχία του συνολικού έργου της.  

Έτσι, τα κριτήρια επιλογής των συμβούλων στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι: 

• Η προσωπικότητα του συμβούλου συμβαδίζει με τους στόχους του  προγράμματος. 

• Έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. 

• Έχει καλή γνώση των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας 

• Μπορεί να αναγνωρίζει τις ανάγκες και δυνατότητες ή αδυναμίες των επωφελούμενων 

• Έχει  επικοινωνιακές ικανότητες 

• Μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες των επωφελούμενων 
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• Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να αναφερθούν στο 

βιογραφικό σημείωμα. 

• Έχει την διαθεσιμότητα χρόνου που απαιτεί το έργο. 

• Έχει την ζητούμενη ταύτιση εμπειρίας (επαγγελματικής, συμβουλευτικής, σπουδών 

κ.λπ.) και αντικειμένου. 

• Χρησιμοποιεί καινοτόμες προσεγγίσεις όσον αφορά την συμβουλευτική μέθοδο. 

Προκύπτουν επομένως τα ακόλουθα κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας: 

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων (χωρίς αυτά οι υποψήφιοι αποκλείονται από τη 

διαδικασία): 

� Πτυχίο ΑΕΙ με εμπειρία σε ζητήματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας. 

Ενδεικτικά προσόντα των υποψηφίων συμβούλων τα οποία θα αξιολογηθούν με 

αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας μπορεί να είναι: 

� Μεταπτυχιακός τίτλος  

� Διδακτορικός τίτλος  

� Γνώση ξένης γλώσσας  

� Γνώση της χρήσης Η/Υ και μηχανογραφημένων εργασιών  

� Καλή γνώση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης  

� Γνώση του περιεχομένου της Πρόσκλησης  

� Γνώση και εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης, οργάνωσης, λειτουργίας και ενίσχυσης των 

επιχειρήσεων, στους τομείς της Μεταποίησης, Εμπορίου και Υπηρεσιών  

� Γνώση και εμπειρία των ιδιαιτέρων αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και των 

ιδιαιτεροτήτων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας  

� Γνώση των μηχανισμών και εργαλείων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων της 

χρηματοπιστωτικής αγοράς  

� Προϋπηρεσία σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με αντικείμενο την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας  

� Προσωπικότητα – έκφραση  

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστούν οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής των δυο φύλων θα 

επιχειρηθεί η επιλογή ικανοποιητικού αριθμού γυναικών συμβούλων με την προϋπόθεση ότι 

πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στο έργο 

που θα αναλάβουν.  

Η επιλογή των εξειδικευμένων συμβούλων θα πραγματοποιηθεί από το Επιμελητήριο που θα 

εξετάσει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται 

παραπάνω.   
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Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Πρόσληψη 6 Συμβούλων Επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη των ωφελουμένων. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης εμπλέκεται το Επιμελητήριο Κοζάνης. 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία.  

Περίοδος υλοποίησης 

Από 02/01/2013 έως 10/07/2013. 

Κόστος 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 2.000,00€. 
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ΔΡΑΣΗ 8 

Τίτλος Δράσης :   Δικτύωση μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες 

Αναπτυξιακές Συμπράξεις και  τοπικούς φορείς 

Κατηγορία Δράσης :  ΔΙΚΤΥΩΣΗ (320) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Η δράση της δικτύωσης (ηλεκτρονική και φυσική) αφορά : 

α) στη συνεργασία των εγκεκριμένων και συμμετεχουσών Αναπτυξιακών Συμπράξεων σε 

τοπικό αλλά και Εθνικό επίπεδο (κατά περίπτωση), από τα πρώτα στάδια υλοποίησης των 

σχεδίων, για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, για 

την βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους σχεδίων και την εξαγωγή αξιόλογων 

συμπερασμάτων.  

Ως αποτέλεσμα, θα επιδιωχθούν: 

� Ο προσδιορισμός των καλών πρακτικών μέσα από την εφαρμογή συνεργατικών  

διαδικασιών για την βέλτιστη αποτελεσματικότητα του σχεδίου δράσης  

� Το Οριζόντιο Mainstreaming, δηλαδή τη διάχυση της πληροφορίας όσον αφορά καλές 

πρακτικές, και την προώθηση της ενσωμάτωσής τους σε οργανισμούς και φορείς που 

πραγματεύονται παρόμοια θέματα 

� Το Κάθετο mainstreaming, δηλαδή τον επηρεασμό συστημάτων, πρακτικών και 

πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης σε θεσμικό, κανονιστικό ή 

διοικητικό επίπεδο. 

β) στη δικτύωση μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και τοπικών 

επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων, εκτός του εταιρικού σχήματος, ούτως ώστε : 

• να υπάρχει ουσιαστική και συστηματική συνεργασία, μεταξύ των εταίρων, σε όλα τα 

στάδια του έργου και κυρίως στην προεργασία - προετοιμασία των δράσεων Κατάρτιση 

- Επιμόρφωση (349) και Πληροφόρηση - Συμβουλευτική - Υποστήριξη (351). 

• να συμβάλει ο κάθε φορέας, ανάλογα με την εμπειρία του, στην αρτιότερη και 

αποτελεσματικότερη υλοποίηση του σχεδίου 

• να ενεργοποιηθούν τοπικοί φορείς, εκτός του εταιρικού σχήματος, των οποίων η 

εμπλοκή θα έχει προστιθέμενη αξία για τις επιμέρους δράσεις και την τοπική κοινωνία 

• να δημιουργηθούν τοπικές συμμαχίες, για την προώθηση στην απασχόληση δυνητικά 

ωφελούμενων  

Οι τοπικοί φορείς, εκτός του εταιρικού σχήματος, με τους οποίους θα συμφωνηθεί ένα Τοπικό 

Σύμφωνο Δικτύωσης για την προώθηση στην απασχόληση των ομάδων στόχου, θα είναι οι 

παρακάτω, που θα αποτελούν ένα άτυπο Δίκτυο Επαγγελματικών και Επιστημονικών 

Συνεργειών: 
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• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας  

• Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας /Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 

• Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας  

• Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης 

• Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης  

• Οδοντιατρικός Σύλλογος Κοζάνης  

• Κτηνιατρικός Σύλλογος Κοζάνης 

• Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης 

• Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα Ν. Κοζάνης και Πτολεμαίδας 

• Γεωπονικός Σύλλογος Κοζάνης 

• Οικολογική Κίνηση Κοζάνης 

• Δήμοι Κοζάνης, Εορδαίας, Βοίου, Σερβίων – Βελβεντού 

Από τους ανωτέρω φορείς θα ζητηθεί ένας εκπρόσωπος που θα συμμετέχει στην Ομάδα Έργου 

Δικτύωσης είτε μέσω ηλεκτρονικής συμμετοχής είτε μέσω φυσικής παρουσίας. Βασική ιδιότητα 

των εκπροσώπων αυτών που θα ζητηθεί είναι η μεγαλύτερη κατά το δυνατό γνώση των 

συνθηκών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Κοζάνης για τον φορέα που θα 

εκπροσωπεί στο δίκτυο. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η δικτύωση μεταξύ των εταίρων του έργου και των τοπικών φορέων 

του Δικτύου Συνεργειών απαιτείται ένα απλό και ευέλικτο σύστημα-εργαλείο συνεργασίας και 

επικοινωνίας μεταξύ τους, που θα αποβεί χρήσιμο για την υλοποίηση του έργου, την 

αποτελεσματικότερη και εγκυρότερη επικοινωνία μεταξύ των εταίρων και των τοπικών φορέων 

του διευρυμένου Δικτύου Συνεργειών και την διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου. Θα 

αξιοποιηθεί η ηλεκτρονική πύλη της σύμπραξης, τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των μελών της 

ομάδας έργου δικτύωσης, οι λογαριασμοί ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης και σημειακά 

επιτελικές συναντήσεις εργασίας με φυσική παρουσία  (κυρίως την αρχική περίοδο 

προεργασίας του σχεδίου δράσης) 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η δικτύωση των συνεργαζόμενων εταίρων που θα διαχειριστούν και θα ολοκληρώσουν το 

πρόγραμμα, καθώς και μεταξύ αυτών, άλλων Αναπτυξιακών Συμπράξεων και των τοπικών 

φορέων του Δικτύου Επαγγελματικών και Επιστημονικών  Συνεργειών, αποσκοπεί στην 

απρόσκοπτη και συνεχή επικοινωνία, την αλληλοενημέρωση και τον συντονισμό των 

συνεργατικών δράσεων που αφορούν κυρίως στην ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) και στην 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (351).  

Από το ΠΤΑ της ΠΔΜ θα ορισθεί ο επικεφαλής της παρούσας δράσης και οποίος θα επιμεληθεί 

της όλης διαδικασίας σε συνεργασία με τους λοιπούς εταίρους και κυρίως τον συντονιστή 

εταίρο , ΑΝΚΟ (project manager δικτύωσης).  

Η δικτύωση των συνεργαζόμενων φορέων νοείται τόσο ως προς την κοινωνική, όσο και ως προς 

την τεχνική της διάσταση. Θα αξιοποιούνται οι δυνατότητες της διαδικτυακής πύλης του 
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σχεδίου αφού θα έχει προβλεφθεί η χρήση Web 2.0 Εργαλείων, με σκοπό να βοηθήσει τόσο 

στην συνεχή ενημέρωση για τις δράσεις των εταίρων, στην άμεση επικοινωνία, στην online 

ενημέρωση και την συνεργατική παραγωγή αποτελεσμάτων.  

Η δικτύωση θα είναι προσωποποιημένη σε επίπεδο χρήστη του κάθε φορέα (μέλος της ομάδας 

δικτύωσης έργου) και με λειτουργίες συναφείς με τις διαδεδομένες εφαρμογές κοινωνικής 

δικτύωσης (facebook & twitter)  θα ενημερώνει ανά πάσα στιγμή για τις δράσεις του κάθε 

μέλους της ομάδας έργου. Ο συντονιστής του έργου θα μπορεί να δει ανά πάσα στιγμή ένα 

χρονολόγιο της δράσης βασικών συντελεστών της ομάδας έργου, θα μπορεί άμεσα και εύκολα 

να αναγνωρίσει και να ενημερώσει ενδιαφερόμενα άτομα, θα μπορεί να συντάξει αρτιότερες 

αναφορές για τις δράσεις της σύμπραξης, να αναγνωρίσει καλές πρακτικές και να 

αναδιοργανώσει τις δράσεις ευαισθητοποίησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου. 

Το σύστημα θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία της ομάδας έργου, θα κάνει 

αποδοτικότερες τις συναντήσεις της ομάδας έργου, όπου τα άτομα της ομάδας έργου θα 

γνωρίζονται ήδη μεταξύ τους και θα βοηθήσει στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων και 

διορθωτικών δράσεων. Επίσης θα βοηθήσει στη συνεργασία και στην ενημέρωση μεταξύ 

τοπικών φορέων, εκτός εταιρικού σχήματος. 

Τονίζεται πως το Δίκτυο Επαγγελματικών και Επιστημονικών Συνεργειών θα λειτουργεί άτυπα 

και επικουρικά στην σύμπραξη των εταίρων για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του σχεδίου 

δράσης.  

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Το προϊόν της δράσης θα είναι ένα  δυναμικό σύστημα Δικτύωσης στη διάρκεια υλοποίησης του 

σχεδίου και παραδοτέα θα υπάρχουν οι σχετικές εκθέσεις προόδου.  

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο  εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το Περιφερειακό 

Ταμείο Ανάπτυξης  (Π.Τ.Α.) Δυτικής Μακεδονίας. 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 15/11/2012 έως 31/12/2014 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 10.000,00€.  
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ΔΡΑΣΗ 9 

Τίτλος Δράσης : Λειτουργία γραφείων πληροφόρησης – συμβουλευτικής – υποστήριξης των  

ωφελουμένων του έργου  

Κατηγορία Δράσης :   ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (351) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου της Α.Σ. «Προ-Εργασία», θα χρησιμοποιηθούν τα 4 Γραφεία 

Πληροφόρησης -Συμβουλευτικής –Υποστήριξης των ωφελουμένων, που θα λειτουργήσουν στα 

πλαίσια της εγγεκριμένης πρότασης της Α.Σ. «45 Συν Πράττω» με τίτλο «Προοπτική 

απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για ανέργους άνω των 45 ετών στην Περιφερειακή 

Ενότητα Κοζάνης», στα πλαίσια  της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για 

ευάλωτες ομάδες» του Ε.Π.»Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».  Θα καλυφθεί μόνο το 

λειτουργικό κόστος για τις επιπλέον ώρες  που θα χρησιμοποιηθούν. Τα Γραφεία  

Πληροφόρησης –Συμβουλευτικής-Υποστήριξης των ωφελουμένων είναι τα εξής :  

1. Γραφείο Πληροφόρησης στο Δήμο Κοζάνης  

2. Γραφείο Πληροφόρησης στο Δήμο Εορδαίας  

3. Γραφείο Πληροφόρησης στο  Δήμο Βοϊου 

4. Γραφείο Πληροφόρησης στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού  

Στόχος των γραφείων πληροφόρησης-συμβουλευτικής-υποστήριξης είναι να βρίσκονται κοντά 

στην περιοχή δράσης των ωφελούμενων.  

Τα εν λόγω γραφεία θα στελεχωθούν από δώδεκα (12) συνολικά Συμβούλους Απασχόλησης 

και Επιχειρηματικότητας οι οποίοι θα επιλεγούν με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που 

καθορίζονται στα πλαίσια της δράσης 6 και της δράσης 7 του έργου της Α.Σ. «Προ-Εργασία».  

Η κάθε δομή – γραφείο πληροφόρησης διαθέτει τον απαιτούμενο χώρο, τον ενδεδειγμένο 

εξοπλισμό καθώς επίσης και τα απαιτούμενα εποπτικά μέσα που οι σύμβουλοι απασχόλησης 

και επιχειρηματικότητας θα χρησιμοποιήσουν κατά την παροχή των υπηρεσιών τους προς τους 

ωφελούμενους. Οι προδιαγραφές κάθε γραφείου αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Μία αίθουσα  - γραφείο τουλάχιστον 20 τ.μ. 

Γραφεία (2) και καθίσματα 

Ένα (1) διαφανοσκόπειο (overhead projector) 

Μία (1) οθόνη προβολής 

Πίνακας 

Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα 

Τηλέφωνο και fax 

Η/Υ καθώς και εφαρμογές λογισμικού 
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Έναν εκτυπωτή laser ή inkjet 

Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

 

Τα γραφεία πληροφόρησης – συμβουλευτικής – υποστήριξης των ωφελουμένων θα παρέχουν 

τις παρακάτω πληροφορίες και υπηρεσίες: 

� Εξατομικευμένη συμβουλευτική για την ενδυνάμωση των ωφελουμένων, διάγνωση 

αναγκών και προώθηση στην κατάρτιση και την απασχόληση ή επιχειρηματικότητα 

� Ψυχολογική υποστήριξη, έτσι ώστε να ξεπεραστούν πιθανά εμπόδια στην 

προσωπικότητα των ωφελουμένων  και να προετοιμαστούν καλύτερα για την ένταξή 

στην αγορά εργασίας 

� Ενημέρωση σχετικά με ευκαιρίες, δυνατότητες, που παρουσιάζονται, από την 

εφαρμογή προγραμμάτων. 

� Εντοπισμός πεδίων, όπου μπορούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, 

λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη γεωμορφολογία, την 

παράδοση, τις εμπειρίες και τις τοπικές δραστηριότητες. 

� Οργάνωση και παροχή εξειδικευμένων επιχειρηματικών υπηρεσιών. Υποστήριξη στη 

σύσταση, λειτουργία και οργάνωση επιχειρήσεων από άτομα της ομάδας στόχου ανά 

περιοχή. 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Θα λειτουργήσουν συνολικά 4 γραφεία, από ένα στους 4 Δήμους του Νομού, τα οποία θα 

στελεχώνονται από τους 12 Συμβούλους Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας που θα 

επιλεγούν στο πλαίσιο του έργου. Τα γραφεία θα έχουν την κατάλληλη υποδομή και θα είναι 

πλήρως δικτυωμένα μεταξύ τους για την ανταλλαγή πληροφοριών και προγραμματισμό ενιαίας 

στρατηγικής.  

Για τη λειτουργία των γραφείων θα αξιοποιηθούν εργαλεία του Β΄ Κύκλου της Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας EQUAL, σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των γραφείων 

πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και προώθησης επιχειρηματικών ιδεών. 

Πρόκειται ουσιαστικά για την ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας αναφορικά με τη λειτουργία 

αυτών των γραφείων. Παράλληλα θα αξιοποιηθούν και τα εργαλεία συμβουλευτικής, που 

δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της δράσης «Συμβουλευτικής» του Σχεδίου «Επιταχυντές 

Υποστήριξης Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» του Μέτρου 1.3. «Τοπικές Πρωτοβουλίες 

Απασχόλησης» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Δυτικής 

Μακεδονίας 2000-2006.  

Όσον αφορά στο συντονισμό της λειτουργίας των γραφείων πληροφόρησης, την ευθύνη θα έχει 

ο συντονιστής του έργου που είναι η ΑΝΚΟ. 

Για τον καλύτερο συντονισμό του έργου των γραφείων πληροφόρησης, θα συγκαλούνται από 

τον συντονιστή του έργου συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν παρίσταται 

ανάγκη.  

Στόχος των συναντήσεων θα είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και η 

επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιάζονται. 
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 Μέσα από τις συναντήσεις που θα συγκαλούνται θα υπάρχει συχνή επαφή και συνεργασία με 

όλη την ομάδα παροχής στήριξης στους ωφελούμενους.  

Ο προσανατολισμός των συναντήσεων αυτών θα αφορά ενδεικτικά τα παρακάτω: 

� Την παρακολούθηση και καταγραφή των συναντήσεων συμβουλευτικής 

� Την τελική διαμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

� Τη διαμόρφωση του αναλυτικού περιεχομένου των εργαλείων που θα 

χρησιμοποιηθούν 

� Την επιλογή μεθόδου προσέγγισης των ωφελουμένων 

� Την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας παροχής των υπηρεσιών  

� Την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής παροχής υπηρεσιών ανάλογα με την ομάδα των 

ωφελουμένων, τη φύση της επιχείρησης κ.λπ. 

� Την πορεία των ωφελουμένων, τα προβλήματα τα οποία τυχόν προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια παροχής των υπηρεσιών  

� Την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και τις παρεμβάσεις οι οποίες 

πρέπει να γίνουν, για να βελτιωθεί το αποτέλεσμα  

� Τη διοργάνωση ημερίδων – workshops 

� Τη δημιουργία ενημερωτικού έντυπου υλικού 

� Την πορεία του συνόλου των ενεργειών 

� Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος  

� Τα αποτελέσματα των επαφών με οργανισμούς, κοινωνικούς εταίρους, άλλες δομές 

στήριξης της επιχειρηματικότητας κ.λπ.  

� Την πορεία της συνεχούς συνεργασίας με τους παραπάνω φορείς 

� Την αναπροσαρμογή (αν υπάρχει τέτοια ανάγκη) των στόχων των γραφείων 

πληροφόρησης  

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Το βασικό προϊόν είναι η ίδια η λειτουργία των 6 Γραφείων, ενώ παραδοτέα θα αποτελούν 

εκθέσεις προόδου της λειτουργίας τους, μέσα και από τις συναντήσεις μεταξύ του συντονιστή – 

υπεύθυνου της Δράσης και των υπεύθυνων φορέων για την κατά τόπους λειτουργία τους. Οι 

εκθέσεις αυτές, εκτός των αμιγώς λειτουργικών ζητημάτων, θα περιέχουν πληροφορία 

αναφορικά με την πρόοδο των βασικών ζητημάτων των γραφείων που σχετίζονται με: 

• Πληροφόρηση, συμβουλευτική υποστήριξη και προώθηση των επιχειρηματικών ιδεών. 

• Προώθηση της επιχειρηματικότητας. 

• Στήριξη για την προώθηση στην απασχόληση καθώς και τη δημιουργία και λειτουργία 

των νέων επιχειρήσεων. 

• Εξειδικευμένη υποστήριξη ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε 

ενδιαφερόμενου για απασχόληση καθώς και εν δυνάμει ή νέου επιχειρηματία. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι η Περιφερειακή 

Ενωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Μακεδονίας.  
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Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/03/2013 έως 31/12/2014. 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 14.000,00€. 
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ΔΡΑΣΗ 10 

Τίτλος Δράσης : Δράσεις συμβουλευτικής απασχόλησης 

Κατηγορία Δράσης :  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (351) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Η Συμβουλευτική δράση θα αναπτύξει μια δέσμη κατάλληλων ενεργειών και υπηρεσιών 

πληροφόρησης, προσανατολισμού, ενημέρωσης και αποτελεσματικής υποστήριξης, προς τους 

ωφελούμενους της ομάδας στόχου.  

Στόχος της είναι η προετοιμασία των 189 ωφελουμένων, προκειμένου μετά την 

ολοκλήρωσή της να διευκολυνθεί η υλοποίηση ολόκληρου του προτεινόμενου σχεδίου 

δράσης. Οι ωφελούμενοι μετά το τέλος της διαδικασίας θα μπορέσουν να ενταχθούν σε 

μία ή περισσότερες δράσεις του σχεδίου.  

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Όπως έχει προαναφερθεί η συμβουλευτική - παρακολούθηση θα περιλαμβάνει τα εξής 

στάδια:  

1. Καταγραφή – Μητρώο ωφελουμένων – Διάγνωση αναγκών - Αξιολόγηση αιτημάτων:  

o Οι Σύμβουλοι Απασχόλησης θα καταγράφουν προσωπικά στοιχεία των αιτούντων 

ωφελουμένων και αυτά θα αποτελέσουν μια πρώτη βάση, μητρώο ωφελουμένων.  

o Στη συνέχεια θα γίνεται εμπλουτισμός με τα στοιχεία των ωφελουμένων από τη 

συλλογή που θα επακολουθήσει (πάντα από τα αρμόδια στελέχη) του κοινωνικού 

ιστορικού του ωφελούμενου, του μορφωτικού – γνωστικού επιπέδου, των 

προσόντων, της επαγγελματικής εμπειρίας, των κοινωνικών δεξιοτήτων, των 

ιδιαιτεροτήτων τους κ.λπ.  

o Προς ενίσχυση των ανωτέρω θα ακολουθήσει διαδικασία διερεύνησης των 

ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των ωφελουμένων μέσα από 

συγκεκριμένη μεθοδολογία και εργαλεία (τεστ προσωπικότητας, ικανοτήτων, 

ενδιαφερόντων). Η συμπλήρωση των τεστ θα γίνει σε ομαδικό επίπεδο, αλλά η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών θα διεξαχθεί σε ατομικό επίπεδο. Από τα τεστ 

αυτά θα διεξαχθεί το προφίλ του ωφελουμένου αναφορικά με διαστάσεις 

προσωπικότητας και ικανοτήτων. Τα αποτελέσματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν στην 

ατομική συμβουλευτική όπου θα ολοκληρωθεί η διάγνωση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, αλλά 

και των έμφυτων ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ωφελουμένου. Τα αποτελέσματα 

αυτής της διαδικασίας θα αποτελέσουν επίσης το κυριότερο εφόδιο για τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό που είναι επόμενη ενέργεια της ατομικής 

συμβουλευτικής. Η ενέργεια αυτή συντελεί αποφασιστικά στην αυτογνωσία των 

ωφελουμένων, αλλά και στην τόνωση της αυτοπεποίθησής τους. Αυτό γιατί μέσω 

της γνώσης των ιδιαιτέρων κλίσεων που εντοπίζουν και με την επισήμανση αυτών, 
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καθώς και των ευκαιριών που εμπεριέχουν, ενδυναμώνεται η εμπιστοσύνη στον 

εαυτό τους στις δυνατότητές τους  

Όλα τα παραπάνω στοιχεία του μητρώου θα χρησιμοποιηθούν στην πορεία για την 

παρακολούθηση της πορείας του κάθε ωφελουμένου.  

Μέσω της καταγραφής και της συγκέντρωσης των στοιχείων των ωφελουμένων 

επιτυγχάνεται η διαδικασία διάγνωσης αναγκών τους. Παράλληλα αξιολογούνται 

τα αιτήματα των ωφελουμένων. Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί να προκύψει 

ότι κάποια από τα αιτήματα ανταποκρίνονται σαφώς στις πραγματικές ανάγκες των 

ωφελουμένων, και ότι κάποια άλλα δεν ανταποκρίνονται και κατά συνέπεια γίνονται 

αλλαγές, όπως αυτές διαφάνηκαν μέσα από τη διάγνωση των αναγκών (π.χ. το κύριο 

αίτημα του εν δυνάμει ωφελούμενου μπορεί να είναι πραγματικά η απασχόληση ή 

κάτι άλλο, ή μπορεί το συγκεκριμένο άτομο να χρειάζεται τελικά κάποιου άλλου 

είδους υποστήριξη πριν προωθηθεί στην απασχόληση κ.λπ.).  

2. Επεξεργασία δεδομένων μητρώου ωφελουμένων (αποτελεσμάτων διάγνωσης 

αναγκών του προηγουμένου σταδίου)– Προώθηση στην απασχόληση 

Με εφόδιο τα αποτελέσματα της διάγνωσης αναγκών, οι Σύμβουλοι Απασχόλησης μαζί με 

τον ωφελούμενο προσεγγίζουν τόσο θέματα που τον απασχολούν, αλλά και προχωρούν στη 

λήψη από μέρους του των κατάλληλων αποφάσεων για το επαγγελματικό του μέλλον, 

δηλαδή στην επιλογή είτε ενός ευρύτερου τομέα εργασιών που πιθανότατα ταιριάζει στο 

σύνολο της προσωπικότητας του είτε σε συγκεκριμένα επαγγέλματα στα οποία θα μπορεί να 

στραφεί με επιτυχία και με αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας. Επιπλέον, εφόσον υπάρχουν 

ήδη κάποιες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, ο Σύμβουλος Απασχόλησης 

διαγιγνώσκει κατά πόσο είναι συμβατές με τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις του 

ωφελούμενου και τον κατευθύνει σε είδος απασχόλησης / αυτοαπασχόλησης που 

ταιριάζει στο προφίλ και στις ικανότητές του (πιθανά επαναπροσδιορισμός 

επαγγελματικής καριέρας, επανειδίκευση κ.λπ.) και παράλληλα προωθείται στην 

απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων 

3. Πληροφόρηση - ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – ενεργοποίηση των ωφελουμένων:  

Καλούνται οι τελικοί ωφελούμενοι από τους Συμβούλους Απασχόλησης και 

ενημερώνονται για τη/τις δράση/εις στην/στις οποία/ες επιλέχτηκαν να συμμετάσχουν. 

Γίνεται πλήρης ενημέρωσή τους σχετικά με την όλη διαδικασία, τα οφέλη που θα 

αποκομίσουν κ.λπ.  

Συγκεκριμένα οι στόχοι της πληροφόρησης είναι:  

o ενημέρωση του ωφελούμενου σχετικά με τις δράσεις  στις οποίες θα 

συμμετάσχει 

o κατανόηση από τον ωφελούμενο της αναγκαιότητας της συγκεκριμένης δράσης, 

αλλά και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία (ιδιαίτερα αν 

έχει/ουν επιλεγεί δράση/εις η/οι οποία/ες είναι διαφορετική/ές από το αρχικό 

του αίτημα 

o επισήμανση των κινήτρων των ωφελουμένων από τη συμμετοχή τους 
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o αντιμετώπιση και επίλυση των δυσκολιών εκείνων που έχουν ανασταλτικό ρόλο 

στη συμμετοχή των ωφελουμένων, στην περίπτωση που αυτές υφίστανται.  

Επιπλέον της παραπάνω ενημέρωσης, στην Ομάδα Στόχο θα γίνει ειδική ενημέρωση για 

όλα τα προγράμματα τα οποία τους αφορούν.  

4. Παρακολούθηση:  

Μετά το τέλος των συναντήσεων συμβουλευτικής και για ένα διάστημα 3 μηνών διεξάγεται 

παρακολούθηση (follow up) του ανέργου, προκειμένου α) να ανατροφοδοτηθεί ο Σύμβουλος 

Απασχόλησης που παρείχε τη συμβουλευτική με τα αποτελέσματα που είχε η παρέμβασή 

του και να επικαιροποιηθεί το μητρώο των ωφελουμένων, β) να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα και η ποιότητα της συνεργασίας των προσφερόμενων υπηρεσιών και γ) 

να υποστηριχθεί ο ωφελούμενος στη διατήρηση της αποκτηθείσας θέσης εργασίας ή της 

επιχείρησής του, εάν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο. 

Οι Σύμβουλοι Απασχόλησης θα στηρίξουν τους ωφελούμενους κατά τη χρονική περίοδο 

αυτή έτσι, ώστε να αντιμετωπίζονται και να επιλύονται προβλήματα που τυχόν προκύπτουν 

και τα οποία έχουν σχέση με ενέργειες οι οποίες τους έχουν παρασχεθεί.  

Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθεί και ειδικό εργαλείο - ερωτηματολόγιο παρακολούθησης 

ωφελουμένου - το                                                                                                                             

οποίο συμπληρώνεται κατά την τηλεφωνική ή εκ του σύνεγγυς επικοινωνία του Συμβούλου 

με τον ωφελούμενο. Ο χρόνος κατά τον οποίον συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο είναι σε 

τακτά χρονικά διαστήματα μετά το πέρας των ενεργειών στήριξης των ωφελουμένων. Στόχος 

είναι να υπάρχει ενημέρωση για τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι 

και την εξέλιξη που έχουν όσον αφορά την προώθησή τους σε ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης. 

Θετικές επιπτώσεις:  

Μετά το τέλος των ενεργειών της δράσης της συμβουλευτικής παρακολούθησης αναμένεται 

οι ωφελούμενοι:  

� να έχουν ενεργοποιηθεί έτσι ώστε και ατομικά να προσπαθούν για την επίτευξη των 

στόχων τους,  

� να έχουν αυτοπεποίθηση, 

� να επικοινωνούν άνετα με άλλους ανθρώπους, 

� να έχουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους και τις κοινωνικές δυνατότητές τους, 

� να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους βασικούς επικοινωνιακούς κώδικες και 

συμπεριφορές σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, 

� να είναι ενεργά μέλη της κοινότητας, 

� να έχουν καλλιεργήσει τις δεξιότητές τους, 

� να έχουν κατανοήσεις τις δυνατότητές τους, 

� να έχουν διαυγή προσανατολισμό όσον αφορά τις επαγγελματικές τους κατευθύνσεις 

και προτιμήσεις οι οποίες να συμβαδίζουν με τις δυνατότητες τις δικές τους και της 

αγοράς, 

� να έχουν επιλογές – προτιμήσεις, 
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� να εντοπίζουν φορείς εύρεσης εργασίας και πιθανές θέσεις εργασίας που τους 

ενδιαφέρουν, 

� να έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση για ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, 

� να έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 

� να έχουν πρόσβαση σε οικονομικές πηγές, 

� να έχουν κάποιον να καταφύγουν σε περίπτωση δυσκολίας,  

� να έχουν δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς για ένταξη στις ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης (κατάρτιση, απασχόληση, αυτοαπασχόληση, απόκτηση επαγγελματικής 

εμπειρίας), 

� να συμπεριφέρονται στο χώρο εργασίας,  

� να γνωρίζουν τι χρειάζεται -από νομικής και οικονομικής άποψης- για να ξεκινήσουν 

δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Αναμενόμενα Παραδοτέα /Προϊόντα 

Τα εκτιμώμενα αποτελέσματα της Δράσης υποστηρίζουν ένα σύνολο 189 ωφελουμένων, εκ των 

οποίων ενδεικτικά: 

o 70 ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις ή θα κάνουν 

επέκταση των υφισταμένων δραστηριοτήτων τους, 

o 40 ωφελούμενοι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις ή θα κάνουν 

επέκταση των υφισταμένων δραστηριοτήτων τους, 

o 79 ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης εμπλέκεται το ΚΕΚ ΙΝΕΚΑ και η Αναπτυξιακή Δυτικής 

Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ – Συντονιστής εταίρος. 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/03/2013 έως 31/12/2014. 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 31.774,10 € και επιμερίζεται στους 

εταίρους ως εξής : 

 ΕΤΑΙΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΕΚ ΙΝΕΚΑ 27.684,55 

Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ 4.089,60 

 

. 
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ΔΡΑΣΗ 11 

Τίτλος Δράσης : Επιχειρηματική συμβουλευτική  

Κατηγορία Δράσης :   ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (351) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Οι Σύμβουλοι Επιχειρηματικότητας, τόσο κατά την περίοδο ίδρυσης, όσο και κατά τη διάρκεια 

του πρώτου τριμήνου λειτουργίας των επιχειρήσεων, που θα δημιουργηθούν από τα άτομα της 

ομάδας στόχου, αξιοποιώντας τα εργαλεία, τα έντυπα, τους ηλεκτρονικούς οδηγούς για το 

επιχειρείν και τις μεθοδολογίες, που παρήχθηκαν στo πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 

EQUAL , θα παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες : 

• Διερεύνηση και ανάπτυξη συμπληρωματικών χρηματοδοτικών εργαλείων και ευκαιριών 

ανάπτυξης επιχειρηματικότητας 

• Ενημέρωση για επιχειρηματικές προοπτικές και ανταγωνισμό της αγοράς 

• Ενημέρωση για τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας κοινωνικής επιχείρησης 

• Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις 

• Διευκόλυνση της προώθησης των προϊόντων, συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς 

εκθέσεις, φόρουμ επιχειρηματικότητας –επιχειρηματικές συναντήσεις 

• Συνεχής συμβουλευτική υποστήριξη των επιλεγμένων ωφελουμένων κατά την διάρκεια 

υλοποίησης της επιχειρηματικής τους ιδέας καθώς και στην συνέχεια κατά την έναρξη 

λειτουργίας των επιχειρήσεων για όσο διάστημα προβλέπει το πρόγραμμα 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Τα άτομα, που οι Σύμβουλοι Απασχόλησης θα κρίνουν ότι είναι οι ικανά για να δημιουργήσουν 

τη δική τους επιχείρηση, καθώς και οι νέοι επιστήμονες και οι αγρότες, που θα ιδρύσουν τη 

δική τους επιχείρηση ή θα κάνουν επέκταση των υφισταμένων δραστηριοτήτων τους, θα 

προωθηθούν στους Συμβούλους Επιχειρηματικότητας. 

Οι Σύμβουλοι Επιχειρηματικότητας, προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους θα  : 

� Παρακολουθούν την αγορά και τον ανταγωνισμό στους διάφορους επιχειρηματικούς 

κλάδους εστιάζοντας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 

� Παρακολουθούν στατιστικές αναλύσεις επιχειρηματικής κίνησης και χρηματοοικονομικών 

τάσεων πανελληνίως και κυρίως στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 

� Ενημερώνονται για τα υπάρχοντα χρηματοοικονομικά εργαλεία της αγοράς και του 

προϊόντος του προγράμματος 

� Επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάσοντας ιδέες, πρακτικές, τρόπους αντιμετώπισης 

προβλημάτων και διαμορφώνουν το πλαίσιο δράσης τους με την επίβλεψη και την 

καθοδήγηση του Συντονιστή.  
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Σε ότι αφορά την καθημερινή λειτουργία των γραφείων πληροφόρησης θα είναι υπεύθυνοι για: 

� Τον προγραμματισμό και διεκπεραίωση των εργασιών σύμφωνα με τις ανάγκες του 

προγράμματος και τις οδηγίες του Συντονιστή 

� Την τήρηση των οδηγιών εργασίας  

� Τον εφοδιασμό των ωφελουμένων με τα απαραίτητα έντυπα και ενημερωτικό υλικό 

� Την επίλυση των προβλημάτων και παραπόνων που εμφανίζονται σε συνεργασία με τον 

Συντονιστή. 

� Την συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων (παρουσιολόγιο, έντυπα αξιολόγησης 

ωφελουμένων κ.τ.λ.). 

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Τα εκτιμώμενα αποτελέσματα της Δράσης υποστηρίζουν ένα σύνολο 189 ωφελουμένων, εκ των 

οποίων ενδεικτικά: 

o 70 ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις ή θα κάνουν 

επέκταση των υφισταμένων δραστηριοτήτων τους, 

o 40 ωφελούμενοι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις ή θα κάνουν 

επέκταση των υφισταμένων δραστηριοτήτων τους, 

o 79 ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το Επιμελητήριο 

Κοζάνης. 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/06/2013 έως 31/12/2014. 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 31.623,90 €. 
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ΔΡΑΣΗ 12 

Τίτλος Δράσης : Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας  

Κατηγορία Δράσης :  ΔΙΚΤΥΩΣΗ (320) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Στα πλαίσια του Σχεδίου «Επιταχυντές Υποστήριξης Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» του 

Μέτρου 1.3. «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Δυτικής Μακεδονίας 2000-2006, δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα προσφοράς και ζήτησης εργασίας (www.ergasiakozani.gr), όπου έχουν πρόσβαση 

τόσο οι άνεργοι για την εύρεση εργασίας, όσο και οι εργοδότες για την αναζήτηση εργαζομένων 

με ειδικά προσόντα.   

Η λειτουργία αυτής της πύλης - πλατφόρμας στηρίζεται σε ένα μοναδικό για την περιοχή μας 

σύστημα, το οποίο κάνει συσχέτιση των ειδικών προσόντων που πιθανόν ζητά ο επιχειρηματίας 

με τα προσόντα του υποψήφιου προς απασχόληση με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο χωρίς τη 

μεσολάβηση ανθρώπινου παράγοντα με πλήρη εχεμύθεια στα στοιχεία. Οι επιχειρηματίες 

έχουν τη δυνατότητα χωρίς κόστος να αναζητήσουν τη θέση εργασίας την οποία επιθυμούν με 

τα προσόντα που επιζητούν. Δεν έχουν πρόσβαση στα προσωρινά στοιχεία των ανέργων, αλλά 

δίνονται τα στοιχεία της επιχείρησης στον άνεργο μέσω e-mail ή sms και επικοινωνούν οι ίδιοι 

μαζί τους. 

Τα αποτελέσματα από τη λειτουργία αυτής της πλατφόρμας, στο διάστημα λειτουργίας της από 

1/7/2008 έως 31/12/2010, είναι η καταγραφή : 

6.345 ανέργων, 

1.733 επιχειρήσεων 

25.572 συξεύξεων 

και η  δημιουργία 152 θέσεων εργασίας. 

Προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω και να συνεχίσει να λειτουργεί αυτή η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα,  για την υποστήριξη των ωφελουμένων της Α.Σ. «Προ-Εργασία», προτείνεται η 

συνέχιση λειτουργίας της από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Δυτικής Μακεδονίας, 

ως συνέχεια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η οποία 

λειτούργησε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα με θετικά αποτελέσματα σύζευξης προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας. 

Ταυτόχρονα και με την κατάλληλη προσαρμογή της πύλης, αυτή θα αποτελεί και το σημείο 

αναφοράς και ενημέρωσης του παρόντος σχεδίου δράσης , θέτοντας την συνολικά ως ένα 

πολυεπίπεδα σημαντικό εργαλείο της προσπάθειας ενίσχυσης της απασχόλησης στην ΠΕ 

Κοζάνης (ακολουθεί αναλυτικά και η περιγραφή της προγραμματισμένης αυτής προσαρμογής 

στο τμήμα Β).  

Μεθοδολογία Υλοποίησης 
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Α. Προσαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Με την περαιτέρω προσαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα δοθεί η δυνατότητα: 

1. στους ανέργους της ομάδας στόχου, αλλά και γενικά στους ανέργους της Περιφερειακή 

Ενότητας να αναζητήσουν, μετά τη διαδικασία της Συμβουλευτικής και την απόκτηση 

επιπλέον γνώσεων με την κατάρτιση, μια θέση εργασίας ανάλογων προσόντων.  

2. στις επιχειρήσεις να αναζητούν εργαζόμενους ορίζοντας παραμέτρους (π.χ. φύλο, ηλικία, 

γνώσεις, δεξιότητες, είδος εργασίας, προϋπηρεσία, κ.λ.π.). 

Η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στηρίζεται στην καταχώρηση των παρακάτω 

στοιχείων από τον κάθε άνεργο-ενδιαφερόμενο και επιχείρηση που ενδιαφέρεται για εύρεση 

προσωπικού, και την αυτόματη πραγματοποίηση της σύζευξης μεταξύ ανέργου και 

επιχείρησης: 

Για τον άνεργο εισάγονται : 

τα προσωπικά του στοιχεία  

� Ονοματεπώνυμο 

� Πατρώνυμο 

� Υπηκοότητα 

� Χώρα Προέλευσης 

� Ομογενής 

� Ημερομηνία Γέννησης 

� Αριθμός Κάρτας Ανεργίας 

� Ημερομηνία εγγραφής στον ΟΑΕΔ 

� Κατοχή Βιβλιαρίου υγείας 

� E-mail 

� Διεύθυνση 

το προφίλ του  

� Επίπεδο μόρφωσης 

� Φύλο 

� Τίτλος σπουδών 

� Για τι είδους επάγγελμα ενδιαφέρεται (έως 3 επιλογές) 

� Γνώση ξένων γλωσσών 

� Χρόνια εμπειρίας στα ανωτέρω επαγγέλματα 

� Επίπεδο γνώσης Η/Υ 

� Επιλογή Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που ενδιαφέρουν για απασχόληση 

Με βάση αυτό το προφίλ το σύστημα αναζητά κατάλληλες θέσεις για να τις προτείνει στον 

υποψήφιο το ελάχιστο έπειτα από 24 ώρες 

Θέσεις που αντιστοιχούν στο προφίλ μου 

Εδώ παρουσιάζονται οι θέσεις που ταιριάζουν περισσότερο στο προφίλ του ανέργου. Το 

ποσοστό που εμφανίζεται δίπλα σε κάθε θέση δηλώνει πόσο κοντά στις απαιτήσεις του 

εργοδότη είναι τα προσόντα του ανέργου. Αν είναι μικρότερο του 100 σημαίνει ότι έχει 
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λιγότερα προσόντα από αυτά που ζητούνται, ενώ αν είναι μεγαλύτερο σημαίνει ότι έχει 

περισσότερα προσόντα από τα απαιτούμενα. Όσο πιο κοντά στο 100 είναι μία αντιστοίχηση 

ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ του ανέργου. 

Θέση εργασίας 

Κάνοντας κλίκ σε μια θέση εργασίας που αντιστοιχήθηκε από το σύστημα στο προφίλ του 

ανέργου, παρουσιάζονται σε δύο στήλες αριστερά τα προσόντα και δεξιά οι απαιτήσεις της 

συγκεκριμένης θέσης. Επίσης παρουσιάζεται και η βαρύτητα, που έχει σύμφωνα με τον 

εργοδότη το κάθε προσόν. Στο τέλος παρουσιάζονται τα στοιχεία της επιχείρησης για να 

επικοινωνήσει ο άνεργος, αν το επιθυμεί, με τον εργοδότη. 

Για την επιχείρηση εισάγονται : 

Στοιχεία επιχείρησης  

� Επωνυμία 

� Εδρα 

� Νομική μορφή 

� Στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση- τηλέφωνο-fax, e-mail,….) 

� Kύριος κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης 

� Προσανατολισμός πωλήσεων (εξαγωγές, διάθεση στην ελληνική αγορά, πωλήσεις στην 

τοπική αγορά,…..) 

Προσθήκη θέσης εργασίας 

� Περιγραφή θέσης εργασίας 

� Ζητούμενο επίπεδο εκπαίδευσης 

� Φύλο 

� Χρόνια εμπειρίας στο επάγγελμα 

� Απαιτούμενες γλώσσες 

� Απαιτούμενες γνώσεις Η/Υ 

� Τόπος εργασίας 

� Διάρκεια ισχύος της αγγελίας 

Για κάθε ένα από τα πεδία προσόντων, που δηλώνει η επιχείρηση ότι απαιτούνται για τη θέση, 

υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού της βαρύτητας από την επιχείρηση σε μορφή ποσοστού. 

Ετσι μια επιχείρηση μπορεί να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στη μόρφωση ενώ μια άλλη στην 

εμπειρία. Ο μόνος περιορισμός είναι ότι το άθροισμά τους θα πρέπει να είναι 100% 

Αντιστοιχήσεις 

Με την επιλογή αντιστοιχήσεις, που θα υπάρχει δίπλα από κάθε θέση εργασίας της 

επιχείρησης, μία επιχείρηση μπορεί να δει πόσοι άνεργοι πληρούν τις προϋποθέσεις της θέσης. 

Όμως τα προσωπικά στοιχεία των ανέργων δεν εμφανίζονται, καθώς είναι στη διακριτική 

ευχέρεια των ανέργων να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση 

Η καταγραφή θα γίνει μέσα από την συμπλήρωση εύχρηστων φορμών visual basic που θα 

επικοινωνούν με βάση δεδομένων Access.  
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Β Προσαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και σε ιστοσελίδα - δικτυακή πύλη αναφορά 

και ενημέρωσης  του σχεδίου δράσης «Προ-Εργασία» 

Περιλαμβάνει την προσαρμογή της πύλης www.ergasiakozani.gr για την απασχόληση και 

επιχειρηματικότητα της ΠΕ Κοζάνης, που θα καλύπτει πλέον και ως πληροφοριακή πύλη τους 

σκοπούς της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Προ-Εργασία» με στόχο να αποτελέσει πηγή 

ενημέρωσης σχετικά με το έργο και τις δραστηριότητες που αυτή υποστηρίζει. Η πύλη και εν 

γένει όλο το συναφές με το σχέδιο υλικό του δικτυακού τόπου θα ικανοποιούν τουλάχιστον τις 

παρακάτω απαιτήσεις: 

• Το γραφικό περιβάλλον θα είναι ελκυστικό και εναρμονισμένο με την αισθητική του 

έργου και την εικόνα που επιθυμεί να δημιουργήσει στο ευρύ κοινό. 

• Η ιστοσελίδα θα περιέχει εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την 

περιήγηση του χρήστη στις σελίδες. 

• Θα υπάρχει χάρτης των σελίδων(site map) που θα δείχνει την θεματική οργάνωση του 

δικτυακού τόπου. 

• Θα παράγονται στατιστικά χρήσης μέσω του google analytics. 

• Θα παρέχετε αδιάλειπτη  λειτουργία κόμβου που θα εξασφαλίζει την συνεχή   και   χωρίς 

προβλήματα, πρόσβαση των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

• Η δικτυακή πύλη και η ηλεκτρονική βάση θα έχουν καλή απόδοση και υψηλή αξιοπιστία. 

• Η δικτυακή πύλη και η ηλεκτρονική βάση θα παρέχουν υψηλή ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών η οποία δεν θα επηρεάζεται από την σύνδεση νέων μελών 

στον δικτυακό τόπο. 

• Θα παρέχετε παρουσίαση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. 

• Θα παρέχετε συνεχής ενημέρωση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (Portal) του έργου θα 

ακολουθούν το γενικότερο μοντέλο υπηρεσιών δυναμικής διαχείρισης και προβολής 

περιεχομένου και αναπτύσσεται στα παρακάτω επίπεδα ως εξής: 

• Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης και Πληροφόρησης για τις δραστηριότητες της 

σύμπραξης και τα γεγονότα τα οποία διοργανώνει ή συμμετέχει σε συνεργασία με 

αρμόδιους φορείς, τον τρόπο λειτουργίας και τις ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται στους 

επωφελούμενους. 

• Υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου 

• παρουσίαση της σύμπραξης και των φορέων που συμμετέχουν 

• επιδιωκόμενα αποτελέσματα του έργου 

• παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του έργου 

• προβολή εκδηλώσεων και δρώμενων σχετικών με το έργο 

Η Διαδικτυακή Πύλη θα περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης και διαμόρφωσης 

περιεχομένου ανοικτού κώδικα, το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες να ενημερώνουν με 

εύκολο τρόπο το περιεχόμενο της δικτυακής πύλης όσο συχνά είναι απαραίτητο και θα 
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επιτρέπει την παρουσίαση των υπηρεσιών με μια ιεραρχική μορφή που θα καθορίζει και τον 

τρόπο πλοήγησης και αναζήτησης του χρήστη μέσω των ιστοσελίδων.  

Η πύλη έχει στόχο  την παροχή άμεσης πληροφόρησης και ενημέρωσης στους επισκέπτες της 

διαδικτυακής πύλης σχετικά με τη δομή, το ρόλο, και τις δραστηριότητες του έργου. Θα 

παρέχεται πρόσβαση σε όλες τις ανακοινώσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία του Έργου, αλλά και 

ενημέρωση για τις δράσεις. Κάθε στοιχείο θα ανήκει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, οι 

οποίες θα χρησιμεύουν για να διευκολύνουν τον τρόπο εμφάνισης σε κατηγοριοποιημένες 

ομάδες.  

Η πύλη πληροφόρησης θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες - παρεχόμενες 

υπηρεσίες: 

Αρχική σελίδα. Η αρχική σελίδα θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να προσελκύσει 

τον επισκέπτη να δει και τις υπόλοιπες σελίδες. Θα περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του 

έργου και επιλεγμένα νέα, καθώς επίσης και παραπομπές στα περιεχόμενα και τις σελίδες που 

προστέθηκαν πρόσφατα στην πύλη.  

Το έργο. Στην ενότητα αυτή θα γίνεται μία συνολική παρουσίαση του έργου με συνδυασμό 

κειμένων και πολυμεσικού υλικού (φωτογραφίες-video). Πιο αναλυτικά θα παρουσιάζονται οι  

παρακάτω πληροφορίες: 

• Γενικές πληροφορίες, στόχοι. 

• Περιγραφή Πακέτων εργασίας και δράσεων του έργου 

• Εταιρικό σχήμα και σύντομη παρουσίαση του κάθε εταίρου 

• Νέα και ανακοινώσεις. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάζονται τα νέα του έργου. 

• Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες. Η ενότητα αυτή θα παρουσιάζει τις εκδηλώσεις και τις 

δραστηριότητες που είναι προγραμματισμένες. Θα δίνονται πληροφορίες όπως η 

χρονική περίοδος και διάρκεια της εκδήλωσης, ο τόπος διεξαγωγής, η θεματολογία, τα 

στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης θα μπορεί να παρουσιάζεται σχετικό πολυμεσικό 

περιεχόμενο (σε μορφή εικόνας, ήχου, βίντεο) όταν είναι διαθέσιμο.   

Χρήσιμοι σύνδεσμοι. Στις σελίδες αυτής της ενότητας ο χρήστης θα μπορεί να δει μια λίστα 

από άλλους σχετικούς φορείς, την διαχειριστική αρχή, και άλλες χρήσιμες πηγές με μία 

σύντομη περιγραφή τους καθώς επίσης και σύνδεσμο στον σχετικό δικτυακό τόπο εφόσον 

υπάρχει. 

Συχνές ερωτήσεις. Θα παρουσιάζεται μία λίστα με τις πιο συχνές ερωτήσεις των χρηστών και οι 

σχετικές απαντήσεις που έχουν δοθεί από τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου. 

Αναζήτηση. Η υπηρεσία αυτή θα επιτρέπει στους χρήστες να αναζητήσουν την πληροφορία 

που θέλουν είτε σε ολόκληρο το περιεχόμενο είτε σε επιλεγμένες περιοχές που θα δίνονται ως 

επιλογές στα κριτήρια αναζήτησης.  

Επικοινωνία. Με τη σελίδα επικοινωνίας οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία 

επικοινωνίας των εταίρων, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις ερωτήσεις τους και τέλος να 

υποβάλουν τα σχόλια τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που θα έχει η πύλη είναι ότι θα επιτρέπει την πρόσβαση σε 

υπηρεσίες και δεδομένα βάσει ρόλων, οι οποίοι θα έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα και 

δικαιώματα (π.χ. συντάκτες περιεχομένου, διαχειριστές, χρήστες με προνόμια κλπ). Έτσι για 

κάθε ομάδα χρηστών ή μεμονωμένους χρήστες, ο διαχειριστής μπορεί να τους αναθέσει 

συγκεκριμένους & πολλαπλούς ρόλους ή ακόμη και να περιορίσει / αυξήσει τα δικαιώματα 

ενός ρόλου σε λειτουργίες και δεδομένα. 

Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν μια φόρμα εγγραφής 

στην οποία θα καταχωρούν τα στοιχεία τους και συγκεκριμένες επιλογές τους, σχετικά  με τις 

υπηρεσίες ή πληροφορίες που παρέχονται από την πύλη (profiling). Οι εγγεγραµµένοι χρήστες 

θα έχουν επιπλέον προσωποποιηµένη (personalised) πληροφόρηση, θα μπορούν να λάβουν 

στοχευόµενη εξυπηρέτηση και θα μπορούν να ανήκουν σε καθορισμένες ανοικτές ή κλειστές 

κοινότητες. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδες συζήτησης (forums) όπου 

θα μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους για θέματα του ενδιαφέροντός τους. 

Με βάση τα παραπάνω, για κάθε χρήστη, (αφού εγγραφεί στο σύστημα και επιλέξει ομάδα 

χρηστών στην οποία ανήκει), ο διαχειριστής, αφού εγκρίνει την εγγραφή, καθορίζει τον ρόλο 

και τα δικαιώματα πρόσβασής του χρήστη (στην περίπτωση που ο χρήστης δεν ανήκει σε 

κάποιες από τις ομάδες του έργου π.χ. είναι επισκέπτης, του παρέχεται πρόσβαση μόνο στις 

γενικές υπηρεσίες του Portal). Έτσι, κάθε φορά που ο χρήστης εισάγεται στο σύστημα (με το 

login & password του), το σύστημα τον πιστοποιεί και του παρέχει άμεση πρόσβαση στις 

υπηρεσίες και δεδομένα (π.χ. έγγραφα) για τα οποία έχει εξουσιοδοτηθεί. Εν συνεχεία και καθ’ 

όλη την παραμονή του χρήστη, το σύστημα ενεργοποιεί και τηρεί διαδικασία αναλυτικής 

καταγραφής των λειτουργιών που αυτός εκτελεί στο σύστημα (log files). Ο διαχειριστής του 

συστήματος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποιες λειτουργίες θα καταγράφονται με αυτό τον 

τρόπο και για ποιους από τους χρήστες / ομάδες χρηστών του συστήματος. 

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Αναμορφωμένη πλατφόρμα προσφοράς και ζήτησης εργασίας και ηλεκτρονική πύλη αναφοράς 

και ενημέρωσης σχεδίου δράσης «Προ-Εργασία» (www.ergasiakozani.gr). 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης 

Στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης εμπλέκεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

(Π.Τ.Α.) Δυτικής  Μακεδονίας 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 02/01/2013 έως 31/12/2014. 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 16.000,00 €.  
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ΔΡΑΣΗ  13 

Τίτλος Δράσης :  Κατάρτιση με πιστοποίηση ανέργων γυναικών σε θέματα τεχνικών 

πωλήσεων στο Δήμο Εορδαίας 

Κατηγορία Δράσης :   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί στο Δήμο Εορδαίας, της 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η τοπική αγορά του οποίου έχει αποδεδειγμένα ανάγκη 

κάλυψης του προτεινομένου αντικειμένου κατάρτισης, όπως προέκυψε και από την Ανάλυση 

της Τοπικής Αγοράς εργασίας.  Απευθύνεται σε 15 άνεργες γυναίκες. Το πρόγραμμα θα είναι 

διάρκειας 100 ωρών και η αναλογία των ωρών κατάρτισης σε θεωρία – πρακτική θα είναι 70%-

30% (70 ώρες θεωρία και 30 ώρες πρακτική). 

Το αντικείμενο του προγράμματος αφορά στην κατάρτιση ανέργων γυναικών σε γνώσεις και 

δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως «Τεχνικός Πωλήσεων».  

Σύμφωνα με την Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας Περιφερειών και Νομών (Παρατηρητήριο 

Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική Α.Ε., Μάιος 2009), η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

δραστηριοποιείται στον τομέα του Εμπορίου κατέχοντας και το μεγαλύτερο ποσοστό του 

συνολικού τζίρου. Στην ίδια πηγή και με αναφορά στη Μελέτη «Ζήτηση Ειδικοτήτων και 

Δεξιοτήτων στην Ελληνική Αγορά Εργασίας» που εκπονήθηκε επίσης από το ΠΑΕΠ με στοιχεία 

προερχόμενα από τον ΟΑΕΔ, αναφέρεται ότι «οι μισές και πλέον κενές θέσεις εργασίας, 51,3% 

επί του συνόλου, είναι για απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών, πωλητές σε 

καταστήματα και υπαλλήλους γραφείου, ενώ οι μισές σχεδόν κενές θέσεις εργασίας που 

αφορούν τους απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών, και συγκεκριμένα το 49% αυτών, 

είναι για πωλητές σε καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου καθώς και για προσωπικό 

καταστημάτων». Μάλιστα οι «Πωλητές σε καταστήματα» εκτιμάται ότι αντιστοιχούν στο 5,5% 

του αριθμού των κενών θέσεων ανά αριθμό ανέργων, ανεξαρτήτου ειδικότητας και βαθμίδας 

εκπαίδευσης, όταν για τον Ν. Κοζάνης εκτιμάται ο αριθμός ανέργων ανά αριθμό κενών θέσεων 

στο 3,4. Σημειώνεται ότι σε παλιότερη έρευνα του ΠΑΕΠ με θέμα «Ζήτηση ειδικοτήτων και 

δεξιοτήτων στο Ν. Κοζάνης συνοπτικά αποτελέσματα έρευνας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις», οι 

«Πωλητές σε καταστήματα» αποτελούσαν τον 3ο κατά σειρά κλάδο αναφορικά με τον 

μεγαλύτερο αριθμό κενών θέσεων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις του Ν. Κοζάνης. 

Στον δεύτερο τόμο της μελέτης «Ζήτηση Ειδικοτήτων και Δεξιοτήτων στην Ελληνική Αγορά 

Εργασίας» (ΠΑΕΠ, Μάρτιος 2010) σημειώνεται ότι κριτήρια επιλογής (μη ιεραρχημένα) των 

εργαζομένων από τις επιχειρήσεις αποτελούν: 

• η ύπαρξη τυπικών προσόντων, με κυρίαρχο στοιχείο την εξειδίκευση που εγγυάται ο 

σχετικός τίτλος 

• η εμπειρία στο αντικείμενο δουλειάς, που συνεπάγεται η προϋπηρεσία 

• η γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, ιδιαίτερα της αγγλικής 
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• η γνώση του βασικού περιβάλλοντος των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας από τους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων 

• η ύπαρξη κοινωνικών δεξιοτήτων, με επίκεντρο την επικοινωνία και τη συναισθηματική 

νοημοσύνη των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται τόσο σε επίπεδο εργασιακού 

περιβάλλοντος, όσο και σε επίπεδο σχέσεων με τους πελάτες της επιχείρησης 

• το ήθος 

• η δημιουργική ικανότητα 

• η στάση απέναντι στις προκλήσεις της δουλειάς 

• η ταύτιση με τη φιλοσοφία της επιχείρησης 

• η αφοσίωση στους στόχους της 

• η προώθηση πνεύματος συνεργασίας 

Σημαντικό ρόλο θεωρείται ότι παίζουν οι ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντες της προσωπικότητας οι 

οποίοι, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης και εμπειρίας, οδηγούν στην πρόκριση 

για πρόσληψη εφόσον εκλαμβάνονται ως μία επιπλέον ένδειξη για τη δυνατότητα ανάπτυξης 

των συγκεκριμένων δεξιοτήτων που απαιτεί η θέση.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει κενό εξειδικευμένων ατόμων στις πωλήσεις και αυτό 

έρχεται να καλύψει το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης 

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες Η/Υ, στις παρακάτω 

θεματικές ενότητες: 

• Επεξεργασία κειμένου (Word) 

• Υπολογιστικά φύλλα(Excel) 

• Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet) 

Μετά την παρακολούθηση των 60 πρώτων ωρών, παρέχεται από το φορέα πιστοποίησης 

πιστοποιητικό Intermediate Α (Word, Excel, Internet), το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον 

ΑΣΕΠ και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για πρόσληψη στο Δημόσιο. 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος δομείται γενικά σε δύο άξονες.  Τον άξονα 

που θα αφορά την πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες και τον άξονα των τεχνικών πωλήσεων. 

Οι άξονες αυτοί σχεδιάστηκαν με τρόπο, ώστε να καλύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά της 

ομάδας στόχου του προγράμματος: άνεργες γυναίκες οι οποίες πλήττονται από την ανεργία και 

τις συνέπειές της. Οι άξονες κατά σειρά σπουδαιότητας είναι: 

• η εξειδίκευση στις βασικές δεξιότητες, που θα συμπληρώσουν την εξειδίκευση στο 

αντικείμενο «Τεχνικός πωλήσεων» το οποίο έχει αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας, 

� η παροχή γνώσεων στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και στον τρόπο λειτουργίας ενός 

εργασιακού περιβάλλοντος γενικότερα, 

� η παροχή γνώσεων στις βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας 

� η εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και η απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων και δεξιοτήτων 

(συμβολή στην καταπολέμηση του «τεχνολογικού αναλφαβητισμού») 

� Η παροχή γνώσεων στις βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας μιας 

επιχείρησης 

� Η παροχή γνώσεων στις βασικές αρχές και στο πλαίσιο οργάνωσης της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας . 
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� η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση με τις έννοιες και πρακτικές για την τήρηση κανόνων 

υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. 

1η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Υποδοχή καταρτιζομένων – Έναρξη – Εισαγωγή – Ενημέρωση             (1 ώρα θεωρία) 

Περιεχόμενο:  

Ζητήματα απασχόλησης και ανεργίας. Παρουσίαση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την απασχόληση και την ανεργία, των επιδιώξεων και των πολιτικών του Ευρωπαϊκού 

κοινωνικού ταμείου. Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» -Θεματικό Αξονα 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση». 

2η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Επεξεργασία κειμένου   (WORD)                   (12 ώρες θεωρίας και 6 ώρες πρακτικής) 

Περιεχόμενο:  

• Βασικές λειτουργίες και περιβάλλον εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου 

• Επεξεργασία κειμένου 

• Μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων 

• Διαμόρφωση εγγράφου 

• Αντικείμενα 

• Πίνακες 

• Διαχείριση μαζικής αλληλογραφίας 

• Εκτυπώσεις 

 
Περιεχόμενο πρακτικής:  

Στα πλαίσια της πρακτικής, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με το περιεχόμενο πιστοποίησης 

σε επεξεργασία κειμένου. 

 

3η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Υπολογιστικά φύλλα     (EXCEL)                  (12 ώρες θεωρίας και 6 ώρες πρακτικής) 

Περιεχόμενο:  

• Βασικές λειτουργίες και περιβάλλον εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων 

• Επεξεργασία δεδομένων 

• Μορφοποίηση δεδομένων 

• Τύποι και συναρτήσεις 

• Γραφήματα 

• Εκτυπώσεις 

 
Περιεχόμενο πρακτικής:  

Στα πλαίσια της πρακτικής, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με το περιεχόμενο πιστοποίησης 

σε υπολογιστικά φύλλα. 
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4η Εκπαιδευτική Ενότητα:   

Υπηρεσίες Διαδικτύου (INTERNET)                  (12 ώρες θεωρίας και 6 ώρες πρακτικής) 

Περιεχόμενο:  

• Δίκτυα υπολογιστών και διαδίκτυα 

• Περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό 

• Αναζήτηση πληροφορίας 

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Περιεχόμενο πρακτικής:  

Στα πλαίσια της πρακτικής, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με το περιεχόμενο πιστοποίησης 

σε υπηρεσίες διαδικτύου. 

 

5η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων – Οι πωλήσεις και το μάρκετιγκ (8 ώρες θεωρίας 

και 6 ώρες πρακτικής) 

Περιεχόμενο:  

• Εισαγωγή - Συντελεστές παραγωγής - Οικονομική αρχή 

• Παραγωγικότητα - Αποδοτικότητα - Αποτελεσματικότητα 

• Η Επιχείρηση - Περιβάλλον της επιχείρησης - Οργανωτικές δομές 

• Έννοια του μάνατζμεντ 

• Διοικητικά στελέχη - Μάνατζερ - Καριέρα στελεχών 

• Η σημασία των πωλήσεων 

• Ο ρόλος των πωλήσεων 

• Κατηγορίες πώλησης 

• Οι απόψεις για τις πωλήσεις 

• Αρχές μάρκετινγκ 

• Η εφαρμογή της έννοιας του μάρκετινγκ 

• Η θέση των πωλήσεων στα πλαίσια του μάρκετινγκ  

• H «πώληση» στα πλαίσια του «προγράμματος μάρκετινγκ» 

• To μείγμα «Προώθησης» 

• Στρατηγικές και τακτικές πωλήσεων 

• Μελέτη περίπτωσης 

 
Περιεχόμενο πρακτικής:  

Στα πλαίσια της πρακτικής, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με τις πωλήσεις και το μάρκετιγκ 

σε περιβάλλον εργασίας  
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6η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Επικοινωνία – (4 ώρες θεωρίας και 2 ώρες πρακτικής) 

Περιεχόμενο:  

• Είδη επικοινωνίας  

• Η διαπροσωπική επικοινωνία  

• Μη λεκτική επικοινωνία (γλώσσα του σώματος) 

• Αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας 

• Εμπόδια για αποτελεσματική επικοινωνία 

• Μελέτη περίπτωσης 

• Παίξιμο ρόλων 

 

Περιεχόμενο πρακτικής:  

Στα πλαίσια της πρακτικής, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με την επικοινωνία στις 

πωλήσεις. 

 
7η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Η διαδικασία της πώλησης        (4 ώρες θεωρίας και 4 ώρες πρακτικής) 

Περιεχόμενο:  

• Περιγραφή της «διαδικασίας της πώλησης» 

• Χρήσιμες συμβουλές στην παρουσίαση πωλήσεων  

• Τα βήματα στην παρουσίαση πωλήσεων  

o Τα «χαρακτηριστικά» του προϊόντος  

o Τα «πλεονεκτήματα» του προϊόντος  

o Τα «οφέλη» του προϊόντος  

• Η διατύπωση των επιχειρημάτων  

• Μελέτη περίπτωσης 

• Παίξιμο ρόλων 

 
Περιεχόμενο πρακτικής:  

Στα πλαίσια της πρακτικής, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με τη διαδικασία της πώλησης 

σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. 

 
8η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας                (2 ώρες θεωρίας ) 

Περιεχόμενο:  

• Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας: Βασικές αρχές 

εργατικής νομοθεσίας, Μητρότητα και εργασία, Αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί για 

την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, Ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου 

(Π.Δ. 17/96 άρθρο 4 παρ. 14) 
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• Αρχή της μη διάκρισης 

• Το ελληνικό σύστημα εργασιακών σχέσεων 

 

9η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας            (2 ώρες θεωρίας ) 

Περιεχόμενο:  

• Διαδικασίες – τρόποι αναζήτησης εργασίας: Τρόποι αναζήτησης εργασίας και 

πληροφόρησης, Φορείς εύρεσης εργασίας και ο ρόλος τους, Τι πρέπει να προσέχουμε 

κατά την αναζήτηση, Τρόποι αποστολής Βιογραφικού / Συνοδευτικής Επιστολής, 

Οργάνωση / Τήρηση αρχείου, Προγραμματισμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας, 

Επεξεργασία δεδομένων και λήψη αποφάσεων  

• Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος – συνοδευτικής επιστολής: Βιογραφικό 

σημείωμα: Σκοπός βιογραφικού, Περιεχόμενα, Τρόποι σύνταξης βιογραφικού / Μορφή, 

Λάθη κατά τη σύνταξη του βιογραφικού, Επίδειξη ενδεικτικών βιογραφικών, Σύνταξη 

βιογραφικού από τους καταρτιζόμενους, Συνοδευτική Επιστολή: Σκοπός, Περιεχόμενα / 

Μορφή, Λάθη κατά τη σύνταξη, Επίδειξη ενδεικτικής Συνοδευτικής Επιστολής, Σύνταξη 

συνοδευτικής επιστολής από τους καταρτιζόμενους.  

• Χρήση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ: Επαγγελματικός 

προσανατολισμός, Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, Απασχόληση, Μέτρα για 

ειδικές κοινωνικές ομάδες, Ασφάλιση – Επιδόματα και παροχές 

 

10η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Αρχές οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας επιχειρήσεων           (4 ώρες θεωρίας ) 

Περιεχόμενο:  

• Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 

• Δομή και οργάνωση επιχειρήσεων 

• Διοίκηση Επιχειρήσεων 

• Ανθρώπινες Σχέσεις - Στελέχωση 

• Παρακίνηση - Αμοιβές 

 

11η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Αρχές και πλαίσιο οργάνωσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας     (4 ώρες θεωρίας ) 

Περιεχόμενο:  

• Τι είναι Κοινωνική Οικονομία 

• Τι είναι Κοινωνική Επιχείρηση 

• Σε ποιους απευθύνεται 

• Θεσμικό Πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα 

 

12η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας                   (3 ώρες θεωρίας ) 

Περιεχόμενο:  

� Υποχρεώσεις εργοδοτών: Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, Γενικές και ειδικές 
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υποχρεώσεις, Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, Επιχειρήσεις που μοιράζονται 

τον ίδιο χώρο εργασίας, Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων, Άλλες υποχρεώσεις, Κυρώσεις 

� Υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους εργασίας: Κίνδυνοι για την ασφάλεια στους χώρους 

εργασίας, Βασικές αρχές υγείας και ασφάλειας της εργασίας, Κίνδυνοι για την υγεία στους 

χώρους εργασίας. Επαγγελματικές ασθένειες, Φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, Οργάνωση εργασίας, 

Εργονομία και Μέσα Ατομικής Προστασίας, Πυροπροστασία, Ασφάλεια μηχανών – 

Ακτινοβολία – θόρυβος – θερμότητα – δόνηση κ.λπ., Φυσικές και μη καταστροφές (σεισμός 

κ.λπ.), Εκτίμηση-Διαχείριση επαγγελματικού κινδύνου, Τα καλώδια ρεύματος ασφαλή, 

Τραύματα από επαναλαμβανόμενες καταπονήσεις, Βλάβες στα μάτια από την ακτινοβολία 

της οθόνης, Προβλήματα που προέρχονται από την κακή στάση του σώματος. 

13η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Αξιολογήσεις προγράμματος από τους καταρτιζόμενους   Ώρες: 2 (Θεωρία) 

Περιεχόμενο: 

Μία (1) ώρα θα πραγματοποιηθεί χρονικά στη μέση του προγράμματος κατάρτισης και άλλη 

μία (1) στο τέλος της κατάρτισης. 

Στη μέση της εκπαιδευτικής διαδικασίας δίνεται ένα ερωτηματολόγιο στους καταρτιζόμενους 

στο οποίο τους ζητείται να αξιολογήσουν κάθε διαδικασία, συντελεστή ή παράγοντα που 

άμεσα ή έμμεσα επηρεάζει την εξέλιξη του προγράμματος κατάρτισης και συνεπώς την έκταση 

της επιτυχίας ή της αποτυχίας του έως εκείνη τη στιγμή. Προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν και κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότητα των όποιων 

διορθωτικών ενεργειών, η ενότητα στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα τοποθετηθεί σε σημείο, όπου 

έχει προηγηθεί ικανοποιητικός αριθμός ωρών του προγράμματος. Στο τέλος του ωρολογίου 

προγράμματος θα συμπληρωθεί από τους καταρτιζόμενους και το ερωτηματολόγιο τελικής 

αξιολόγησης στο οποίο τους ζητείται να αξιολογήσουν ότι περίπου αξιολόγησαν και στη μέση 

του προγράμματος. Σκοπός είναι να υπογραμμιστούν οι διαφορές από την προηγούμενη 

αξιολόγηση και έτσι να κριθεί τελικά και το πρόγραμμα, αλλά και το ΚΕΚ και οι συντελεστές του 

στο βαθμό που κατάφεραν και διόρθωσαν ή βελτίωσαν τα τυχόν «κακώς κείμενα» που ανέδειξε 

η ενδιάμεση αξιολόγηση.  
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Συνοπτική παρουσίαση του Προγράμματος Κατάρτισης σε Θεωρία και Πρακτική 

Εκπαιδευτική Ενότητα 

(τίτλος) 

Ώρες  
 

%  

Υποδοχή καταρτιζομένων – Έναρξη – Εισαγωγή – Ενημέρωση 1  

 

 

 

 

 

 

70% 

Επεξεργασία κειμένου   (WORD)                    12 

Υπολογιστικά φύλλα     (EXCEL)                   12 

Υπηρεσίες Διαδικτύου (INTERNET)                   12 

Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων - Οι πωλήσεις και το 

μάρκετιγκ     8 

Επικοινωνία 4 

Η διαδικασία της πώλησης 4 

Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας 2 

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας 2 

Αρχές οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας επιχειρήσεων 4 

Αρχές και πλαίσιο οργάνωσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 4 

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 3 

Αξιολόγηση προγράμματος από τους καταρτιζόμενους 2 

Σύνολο θεωρητικής κατάρτισης  70 

Πρακτική άσκηση στην επιχείρηση  30 30% 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 100 100% 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Οι εκπαιδευτικοί όροι του προγράμματος κατάρτισης θα εφαρμοστούν σύμφωνα με το ισχύον 

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ. - Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 

55582/1933/25.07.2008 – ΦΕΚ 1491/ τ.Β΄/29.07.2008 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

αριθμ. 0.15968/3.2570 ΚΥΑ –ΦΕΚ 1503/Β/6-9-2010) καθώς και σε συμφωνία με τους όρους 

υλοποίησης που αφορούν τις δράσεις κατάρτισης, όπως αυτές καθορίζονται από τον Οδηγό 

Εφαρμογής της Πρόσκλησης και ότι απαιτηθεί από τον Τελικό Δικαιούχο και Ενδιάμεσο Φορέα 

Διαχείρισης του Προγράμματος «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας».  

α) Εκπαιδευτικές μέθοδοι: 

Σε κάθε φάση ανάπτυξης του εκπαιδευτικού περιεχομένου χρησιμοποιούνται κατάλληλα 

προσαρμοσμένες σε αυτό εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές. Χρησιμοποιούνται κυρίως οι 

ενεργητικές και οι ερωτηματικές μέθοδοι που είναι κατάλληλες για ενήλικες και οι οποίες 

εναλλάσσονται σε συνάρτηση με το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων. Αποφεύγονται οι παθητικές μέθοδοι που δημιουργούν 

μια διαδικασία «συσσώρευσης πληροφοριών» για τον καταρτιζόμενο, αλλά έχουν ως 

μειονεκτήματα τον ανεπαρκή χρόνο για συλλογισμό και σύγκριση, την αδράνεια, την 

ανυπαρξία ελέγχου της διαδικασίας μάθησης και την έλλειψη ανατροφοδότησης.  
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Με στόχο να εξασφαλίσουμε την ενεργητικότητα και την συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επελέγησαν οι εκπαιδευτικές μέθοδοι τις οποίες μπορούμε να 

διακρίνουμε στις παρακάτω τρεις (3) βασικές κατηγορίες:  

Μέθοδοι παρουσίασης: Δραστηριότητες του εκπαιδευτή όπως, ανάλυση βασικών εννοιών 

μέσω του προφορικού λόγου, επίδειξη του τρόπου εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών 

πάντοτε με την χρήση εποπτικών μέσων όπως video-projector, και διαφανοσκόπιο. 

Συμμετοχικές μέθοδοι: Οι μέθοδοι αυτοί αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή 

και εκπαιδευομένων, λ.χ. ερωτήσεις, συζήτηση, ομάδες ανταλλαγής απόψεων. Οι συμμετοχικές 

δραστηριότητες αναπτύσσουν τις γνωστικές ικανότητες των εκπαιδευομένων, επιτρέπουν την 

ελεύθερη έκφραση, την ανάληψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων, καλλιεργώντας την κριτική 

σκέψη. 

Ευρετικές – Αυτενεργείς μέθοδοι: Είναι οι μέθοδοι με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι μόνοι τους 

ή σε ομάδες εκπονούν εργασίες, εξερευνούν και ανακαλύπτουν τη γνώση, λ.χ. άσκηση, 

πειράματα, μελέτη, σύνταξη κειμένων. Η ενεργητική μάθηση καλλιεργεί όχι μόνο τις γνωστικές, 

αλλά και τις συναισθηματικές και τις κοινωνικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων. 

Με την συνδυαστική χρήση των παραπάνω μεθόδων εξασφαλίζεται η ενεργητικότητα, η δράση 

των εκπαιδευόμενων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και η συμμετοχή τους στην 

υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών, έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι κατά την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, άμεσα και γρήγορα, να εφαρμόζουν τη 

γνώση στην πράξη. 

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών μεθόδων δεν υπάρχουν απόλυτα αποδεκτοί κανόνες, αλλά 

αυτές είναι αποτέλεσμα συνεκτίμησης διαφόρων παραγόντων όπως: 

- τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, 

- η χρονική διάρκεια του προγράμματος, 

- το περιεχόμενο του προγράμματος, 

- η προσωπικότητα και οι ικανότητες του εκπαιδευτή.  

β) Εκπαιδευτικές Τεχνικές 

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών μεθόδων, σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα 

θα ακολουθηθούν οι κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, προκειμένου να επιτευχθεί η 

ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των καταρτιζομένων στην μαθησιακή διαδικασία και 

διεργασία.  

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικές που θα χρησιμοποιηθούν κατατάσσονται στις εξής 

κατηγορίες:  

∗ Τεχνικές ερωτηματικών μεθόδων (Διερεύνησης, Ανακάλυψης):  (π.χ. Καταιγισμός ιδεών, 

Επανενεργοποίηση της μνήμης). Αποτελούν για την ομάδα των καταρτιζομένων μαιευτική 

διαδικασία η οποία οδηγεί στην ανάδειξη των υπαρχουσών γνώσεων και στην 

συνειδητοποίηση των ικανοτήτων του κάθε καταρτιζόμενου.  
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∗ Τεχνικές καταφατικών μεθόδων (Επίδειξης, Παρουσίασης):  (π.χ. Διάλεξη, Ερωτοαπόκριση, 

Επίδειξη). Μέσω αυτών των τεχνικών παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο τον 

θεματικών ενοτήτων.    

∗ Τεχνικές ενεργητικών μεθόδων (Εφαρμογής, Εξάσκησης): (π.χ. Ομάδες εργασίας, Μελέτες 

περιπτώσεων, Προσχεδιασμένη εργασία, Παιχνίδια προσομοίωσης, Ανατροφοδότηση, 

Εργαστηριακή άσκηση, Ομαδική περίληψη). Έρχονται να συμπληρώσουν τις γνώσεις που 

παρουσιάστηκαν κατά τις τεχνικές επίδειξης δίνοντας στους καταρτιζόμενους τη 

δυνατότητα να εξασκηθούν πάνω στο γνωστικό αντικείμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων.   

Τέλος, στο χώρο του συνεργαζόμενου ΚΕΚ θα τηρούνται οι κανόνες για την εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. 

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΕΚ ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ. 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 1/06/2013 έως 31/12/2013 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 18.751,40 €, το οποίο αναλύεται ως 

εξής : 15 Καταρτιζόμενες * 100 ώρες * 12,50 € μέσο ωριαίο κόστος με πιστοποίηση.  
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ΔΡΑΣΗ  14 

 

Τίτλος Δράσης :  Κατάρτιση ωφελουμένων στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων στο Δήμο     

Κοζάνης 

Κατηγορία Δράσης :   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί στο Δήμο Κοζάνης της Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης, η τοπική αγορά του οποίου έχει αποδεδειγμένα ανάγκη κάλυψης του 

προτεινομένου αντικειμένου κατάρτισης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης ανάλυσης 

της τοπικής αγοράς εργασίας.  Απευθύνεται σε 24 ανέργους ωφελούμενους του σχεδίου. Η 

διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες, ενώ η αναλογία των ωρών κατάρτισης σε θεωρία – 

πρακτική είναι 70-30% (70 ώρες θεωρία και 30 ώρες πρακτική). 

Το αντικείμενο του προγράμματος αφορά στοχευμένα τον κλάδο του μετάλλου που στη Δυτική 

Μακεδονία ευρύτερα περιλαμβάνει περίπου 400 επιχειρήσεις σε διαφορετικούς τομείς 

(μηχανουργεία, μεταλλικές κατασκευές, κατασκευή κουφωμάτων, εμπορία χάλυβα και 

αλουμινίου) και απασχολεί περισσότερα από 1.000 άτομα.  

Πίνακας Χαρακτηριστικών Κλάδου Μετάλλου 

Α/Α Κατηγορία 
Αριθμός 

Επιχειρήσεων 
Αριθμός 

Απασχολούμενων 

1 Mηχανουργεία 43 266 

2 Mεταλλικές Κατασκευές 144 235 

3 Kατασκευή Κουφωμάτων Αλουμινίου   165 334 

4 Eιδικές Κατασκευές 31 140 

5 Eμπορία Χάλυβα, Αλουμινίου 29 90 

Σύνολο 412 1065 

 

Οι επιχειρήσεις του κλάδου διακρίνονται για την εξαιρετική τεχνογνωσία και το σύγχρονο 

μηχανολογικό εξοπλισμό. Αξίζει να τονιστεί το έντονο ενδιαφέρον των επιχειρηματιών του 

κλάδου και η διάθεση συνεργασίας που είναι αναγκαία περισσότερο από κάθε άλλη φορά, για 

να αντιμετωπίσουν από κοινού τα θέματα της βελτίωσης της παραγωγής, της 

ανταγωνιστικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς επίσης και της ανάπτυξης νέων 

προϊόντων και της διείσδυσης σε νέες αγορές με υψηλές και ποιοτικές απαιτήσεις.  

Η γεωγραφική θέση της περιοχής και οι βιομηχανικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται 

τοπικά σε συνδυασμό με την εισαγωγή τεχνολογικών δραστηριοτήτων και καινοτομικών 

ενεργειών, καθώς επίσης και με την προοπτική αξιοποίησης της μετεξέλιξης της υπάρχουσας 

τεχνογνωσίας, την οργανωμένη διασύνδεση με κέντρα Έρευνας και Τεχνολογίας μπορούν να 

συνδυαστούν αρμονικά για τη δημιουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Επιχειρήσεων Μετάλλου 

με στόχο την προστιθέμενη αξία στην αλυσίδα αξίας των εν λόγω τοπικών επιχειρήσεων και 

κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής. 
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Στα πλαίσια αυτά διαμορφώνεται το ακόλουθο προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης. 

1η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Υποδοχή καταρτιζομένων – Έναρξη – Εισαγωγή – Ενημέρωση (1 ώρα θεωρία) 

Περιεχόμενο:  

Ζητήματα απασχόλησης και ανεργίας. Παρουσίαση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την απασχόληση και την ανεργία, των επιδιώξεων και των πολιτικών του Ευρωπαϊκού 

κοινωνικού ταμείου. Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» -Θεματικό Αξονα 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση». 

2η  Εκπαιδευτική Ενότητα: 

Τεχνολογίες παραγωγής ( 14 ώρες θεωρία και 8 ώρες πρακτική) 

Περιεχόμενο θεωρίας:   

• Γνωριμία με το αντικείμενο  

• Κατεργασίες Κοπής 

• Κατεργασίες Διαμόρφωσης 

• Συγκολλήσεις 

• Αλουμινοκατασκευές 

• Ανοξείδωτες Κατασκευές 

Περιεχόμενο πρακτικής: Στα πλαίσια της πρακτικής, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με τις 

μεθόδους παραγωγής μεταλλικών προϊόντων και κατασκευών. 

3η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Σχεδιασμός CAD / CAM ( 12 ώρες θεωρίας  και  6 ώρες πρακτικής) 

Περιεχόμενο θεωρίας:  

• Γνωριμία με το αντικείμενο  

• Χρήση λογισμικών 2D σχεδίασης 

• Χρήση λογισμικών 3D σχεδίασης 

• Μοντελοποίηση 

• Παραγωγή προϊόντων με τη χρήση Η/Υ 

• Βελτιστοποίηση παραγωγής μέσω συνεργασίας λογισμικών πακέτων 

Περιεχόμενο πρακτικής: Στα πλαίσια της πρακτικής, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με  το 

σχεδιασμό μεταλλικών προϊόντων και κατασκευών με τη χρήση καταλλήλων λογισμικών. 

4η Εκπαιδευτική Ενότητα:   

Προγραμματισμός εργαλειομηχανών (CNC) (12 ώρες θεωρίας και  6 ώρες πρακτικής) 

Περιεχόμενο θεωρίας:  

• Περιγραφή CNC φρέζας 3 αξόνων 

• Περιγραφή CNC τόρνου 2 αξόνων 

• Προγραμματισμός CNC μέσω εντολών G & Μ 

• Προγραμματισμός CNC μέσω λογισμικού CAM 

 

Περιεχόμενο πρακτικής: Στα πλαίσια της πρακτικής, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με τον 
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προγραμματισμό εργαλειομηχανών (CNC) . 

5η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Ποιοτικός έλεγχος και διαδικασίες πιστοποίησης κατά ISO (12 ώρες θεωρίας και 6 ώρες 

πρακτικής) 

Περιεχόμενο θεωρίας:  

• Μηχανικές Δοκιμασίες Ποιοτικού Ελέγχου 

• Μη Καταστροφικός Έλεγχος Μεταλλικών Προϊόντων 

• Διαστατικός Έλεγχος Μεταλλικών Προϊόντων 

• Πιστοποίηση ISO 

• Πιστοποίηση CE 

Περιεχόμενο πρακτικής: Στα πλαίσια της πρακτικής, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με  τις 

διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και πιστοποίησης μεταλλικών προϊόντων. 

6η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Εισαγωγή της καινοτομίας και τεχνικές προώθησής της στον κλάδο του μετάλλου (4 ώρες 

θεωρίας) 

Περιεχόμενο θεωρίας:  

• Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καινοτομία (εννοιολογικές προσεγγίσεις και διάκριση της 

καινοτομίας, αξιολόγηση της καινοτομίας, ανάπτυξη νέων προϊόντων).  

• Θεσμικό πλαίσιο αξιοποίησης και μεταφοράς καινοτομικών ερευνητικών αποτελεσμάτων 

• Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Καινοτομικών Εφαρμογών. 

• Στρατηγικό Management: Καθορισμός στρατηγικής  και Εφαρμογή καινοτομιών. 

• Παρουσίαση – Ανάλυση Επιχειρηματικών Ιδεών. 

7η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) (4 ώρες θεωρίας και 4 ώρες πρακτικής) 

Περιεχόμενο:  

� Κράνος – Χρήση που επιβάλλεται (ξεκαλούπωμα πλακών οροφών  - κλιμακοστασίων – 

τοιχίων – συναρμολόγηση σκαλωσιάς – εκσκαφές – κατασκευή αντιστηρίξεων – 

θεμελιώσεις - κατεδαφίσεις) 

� Ζώνη Ασφάλειας: Ολόσωμη – εργασίες που χρησιμοποιείται (συναρμολόγηση σκαλωσιάς, 

στέγη, φέρων οργανισμός, για ολιγόωρη εργασία κ.α.). Σχοινί σύνδεσης. Κρίκους 

ασφάλειας. Φρένο απορρόφησης 

� Γραμμή Ζωής (Κάθετη ή Οριζόντια): Σύνδεσμος κίνησης. Σημεία στήριξης, ικανής αντοχής 

� Δερμάτινες ποδιές 

� Προσωπίδες και γάντια 

� Γυαλιά 

� Μάσκες 

� Παπούτσια ασφάλειας 

� Ωτοβύσματα 

� Όχι πουκάμισα – τι απαγορεύεται 

� Φαρμακείο και Μ.Α.Π. σε ευκρινή θέση – υπενθύμιση Μ.Α.Π. 

 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 78/466 

 

Περιεχόμενο πρακτικής:  

Στα πλαίσια της πρακτικής, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με τα μέσα ατομικής 

προστασίας στις μεταλλικές κατασκευές. 

8η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας (2 ώρες θεωρίας ) 

Περιεχόμενο:  

• Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας: Βασικές αρχές εργατικής 

νομοθεσίας, Μητρότητα και εργασία, Αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί για την υγιεινή 

και ασφάλεια της εργασίας, Ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου (Π.Δ. 17/96 

άρθρο 4 παρ. 14) 

• Αρχή της μη διάκρισης 

• Το ελληνικό σύστημα εργασιακών σχέσεων 

9η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας    (2 ώρες θεωρίας ) 

Περιεχόμενο:  

� Αυτοπροσδιορισμός: Ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής – επαγγελματικός 

προσανατολισμός, μέθοδοι βελτίωσης της αυτοεικόνας και της ετεροεικόνας του ανέργου / 

υποψηφίου για θέση εργασίας, Βασικά στοιχεία αυτοαξιολόγησης / αυτογνωσίας, Τόνωση 

αυτοεκτίμησης, αυτοεπεποίθησης, πνευματικής σταθερότητας, Τόνωση συμπεριφοράς: 

κοινωνικότητα, αντιληπτική ικανότητα, επικοινωνία, ωριμότητα, υπευθυνότητα, 

προσαρμοστικότητα, επιμονή, πρωτοβουλία, Μη λεκτική επικοινωνία και διαμόρφωση 

θετικής συνολικής εικόνας για τον υποψήφιο 

� Διαδικασίες – τρόποι αναζήτησης εργασίας: Τρόποι αναζήτησης εργασίας και 

πληροφόρησης, Φορείς εύρεσης εργασίας και ο ρόλος τους, Τι πρέπει να προσέχουμε κατά 

την αναζήτηση, Τρόποι αποστολής Βιογραφικού / Συνοδευτικής Επιστολής, Οργάνωση / 

Τήρηση αρχείου, Προγραμματισμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας, Επεξεργασία 

δεδομένων και λήψη αποφάσεων  

� Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος – συνοδευτικής επιστολής: Βιογραφικό 

σημείωμα: Σκοπός βιογραφικού, Περιεχόμενα, Τρόποι σύνταξης βιογραφικού / Μορφή, 

Λάθη κατά τη σύνταξη του βιογραφικού, Επίδειξη ενδεικτικών βιογραφικών, Σύνταξη 

βιογραφικού από τους καταρτιζόμενους, Συνοδευτική Επιστολή: Σκοπός, Περιεχόμενα / 

Μορφή, Λάθη κατά τη σύνταξη, Επίδειξη ενδεικτικής Συνοδευτικής Επιστολής, Σύνταξη 

συνοδευτικής επιστολής από τους καταρτιζόμενους.  

� Συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού: Εξετάσεις/τεστ ειδικών γνωστικών 

ικανοτήτων, Τεστ / αξιολόγηση προσωπικότητας  

� Τεχνικές παρουσίας σε συνέντευξη: Τρόποι ορισμού συνέντευξης / ραντεβού, 

Προετοιμασία για τη συνέντευξη, Είδη συνέντευξης, Χαρακτηριστικά / προσωπικότητα 

εξεταστή, Χαρακτηριστικά / προσωπικότητα / εμφάνιση εξεταζόμενου, Συνηθισμένες 

ερωτήσεις / Δύσκολες ερωτήσεις, Πιθανές απαντήσεις / Αντιμετώπιση δύσκολων 

ερωτήσεων, Αποτίμηση συνέντευξης / Τήρηση αρχείου, Βελτίωση τεχνικής συνέντευξης, 

Από την 1η συνέντευξη μέχρι την προσφορά θέσης εργασίας, Μυστικά για μια επιτυχημένη 
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συνέντευξη, Άσκηση προσομοίωσης συνέντευξης επιλογής – παίξιμο ρόλων.  

� Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας: Πρώτη μέρα στη δουλειά, Εγκλιματισμός στο περιβάλλον 

εργασίας, Ενημέρωση από τον υπεύθυνο, Συμπεριφορά / εμφάνιση, Τι πρέπει να προσέχει, 

Τι θέλει ο εργοδότης 

� Χρήση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ: Επαγγελματικός 

προσανατολισμός, Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, Απασχόληση, Μέτρα για 

ειδικές κοινωνικές ομάδες, Ασφάλιση – Επιδόματα και παροχές 

� Βασικές αρχές για εκκίνηση επιχειρηματικότητας: Νομικό πλαίσιο, Οικονομικά δεδομένα, 

Ευκαιρίες επιχορήγησης επιχειρηματικής δραστηριότητας [προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΟΜΜΕΧ 

κ.α.], Αναφορά στους τρόπους εύρεσης- άντλησης πληροφοριών [Internet (site ΟΑΕΔ, 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Περιφέρειας), Γραφεία ενημέρωσης πολιτών] 

� Ειδική αναφορά στη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας και στα άτομα ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων. 

 

10η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Αρχές οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας επιχειρήσεων (2 ώρες θεωρίας ) 

Περιεχόμενο:  

� Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 

� Δομή και οργάνωση επιχειρήσεων 

� Διοίκηση Επιχειρήσεων 

� Ανθρώπινες Σχέσεις - Στελέχωση 

� Παρακίνηση - Αμοιβές 

11η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας (3 ώρες θεωρίας ) 

Περιεχόμενο:  

� Υποχρεώσεις εργοδοτών: Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, Γενικές και ειδικές 

υποχρεώσεις, Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, Επιχειρήσεις που μοιράζονται 

τον ίδιο χώρο εργασίας, Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων, Άλλες υποχρεώσεις, Κυρώσεις 

� Υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους εργασίας: Κίνδυνοι για την ασφάλεια στους χώρους 

εργασίας, Βασικές αρχές υγείας και ασφάλειας της εργασίας, Κίνδυνοι για την υγεία στους 

χώρους εργασίας. Επαγγελματικές ασθένειες, Φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, Οργάνωση εργασίας, 

Εργονομία και Μέσα Ατομικής Προστασίας, Πυροπροστασία, Ασφάλεια μηχανών – 

Ακτινοβολία – θόρυβος – θερμότητα – δόνηση κ.λπ., Φυσικές και μη καταστροφές (σεισμός 

κ.λπ.), Εκτίμηση-Διαχείριση επαγγελματικού κινδύνου, Τα καλώδια ρεύματος ασφαλή, 

Τραύματα από επαναλαμβανόμενες καταπονήσεις, Βλάβες στα μάτια από την ακτινοβολία 

της οθόνης, Προβλήματα που προέρχονται από την κακή στάση του σώματος. 

12η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Τίτλος: Αξιολογήσεις προγράμματος από τους καταρτιζόμενους   Ώρες: 2 (Θεωρία) 

Περιεχόμενο: 

Μία (1) ώρα θα πραγματοποιηθεί χρονικά στη μέση του προγράμματος κατάρτισης και άλλη 

μία (1) στο τέλος της κατάρτισης. 
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Στη μέση της εκπαιδευτικής διαδικασίας δίνεται ένα ερωτηματολόγιο στους καταρτιζόμενους 

στο οποίο τους ζητείται να αξιολογήσουν κάθε διαδικασία, συντελεστή ή παράγοντα που 

άμεσα ή έμμεσα επηρεάζει την εξέλιξη του προγράμματος κατάρτισης και συνεπώς την έκταση 

της επιτυχίας ή της αποτυχίας του έως εκείνη τη στιγμή. Προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν και κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότητα των όποιων 

διορθωτικών ενεργειών, η ενότητα στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα τοποθετηθεί σε σημείο, όπου 

έχει προηγηθεί ικανοποιητικός αριθμός ωρών του προγράμματος. Στο τέλος του ωρολογίου 

προγράμματος θα συμπληρωθεί από τους καταρτιζόμενους και το ερωτηματολόγιο τελικής 

αξιολόγησης στο οποίο τους ζητείται να αξιολογήσουν ότι περίπου αξιολόγησαν και στη μέση 

του προγράμματος. Σκοπός είναι να υπογραμμιστούν οι διαφορές από την προηγούμενη 

αξιολόγηση και έτσι να κριθεί τελικά και το πρόγραμμα, αλλά και το ΚΕΚ και οι συντελεστές του 

στο βαθμό που κατάφεραν και διόρθωσαν ή βελτίωσαν τα τυχόν «κακώς κείμενα» που ανέδειξε 

η ενδιάμεση αξιολόγηση.  

Συνοπτική περιγραφή  Προγράμματος Κατάρτισης σε Θεωρία και Πρακτική 

Εκπαιδευτική Ενότητα 

(τίτλος)  

Ώρες  
 

%  

Υποδοχή καταρτιζομένων – Έναρξη – Εισαγωγή – Ενημέρωση 1  

 

 

 

 

 

 

70% 

Τεχνολογίες παραγωγής  14 

Σχεδιασμός CAD / CAM   12 

Προγραμματισμός εργαλειομηχανών (CNC) 12 

Ποιοτικός έλεγχος και διαδικασίες πιστοποίησης κατά ISO  12 

Εισαγωγή της καινοτομίας και τεχνικές προώθησής της στον κλάδο 
του μετάλλου  4 

Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 4 

Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας 2 

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας 2 

Αρχές οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας επιχειρήσεων 2 

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 3 

Αξιολόγηση προγράμματος από τους καταρτιζόμενους 2 

Σύνολο θεωρητικής κατάρτισης  70 

Πρακτική άσκηση στην επιχείρηση  30 30% 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 100 100% 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Οι εκπαιδευτικοί όροι του προγράμματος κατάρτισης θα εφαρμοστούν σύμφωνα με το ισχύον 

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ. - Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 

55582/1933/25.07.2008 – ΦΕΚ 1491/ τ.Β΄/29.07.2008 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

αριθμ. 0.15968/3.2570 ΚΥΑ –ΦΕΚ 1503/Β/6-9-2010) καθώς και σε συμφωνία με τους όρους 

υλοποίησης που αφορούν τις δράσεις κατάρτισης, όπως αυτές καθορίζονται από τον Οδηγό 

Εφαρμογής της Πρόσκλησης και ότι απαιτηθεί από τον Τελικό Δικαιούχο και Ενδιάμεσο Φορέα 
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Διαχείρισης του Προγράμματος «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας».  

α) Εκπαιδευτικές μέθοδοι: 

Σε κάθε φάση ανάπτυξης του εκπαιδευτικού περιεχομένου χρησιμοποιούνται κατάλληλα 

προσαρμοσμένες σε αυτό εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές. Χρησιμοποιούνται κυρίως οι 

ενεργητικές και οι ερωτηματικές μέθοδοι που είναι κατάλληλες για ενήλικες και οι οποίες 

εναλλάσσονται σε συνάρτηση με το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων. Αποφεύγονται οι παθητικές μέθοδοι που δημιουργούν 

μια διαδικασία «συσσώρευσης πληροφοριών» για τον καταρτιζόμενο, αλλά έχουν ως 

μειονεκτήματα τον ανεπαρκή χρόνο για συλλογισμό και σύγκριση, την αδράνεια, την 

ανυπαρξία ελέγχου της διαδικασίας μάθησης και την έλλειψη ανατροφοδότησης.  

Με στόχο να εξασφαλίσουμε την ενεργητικότητα και την συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επελέγησαν οι εκπαιδευτικές μέθοδοι τις οποίες μπορούμε να 

διακρίνουμε στις παρακάτω τρεις (3) βασικές κατηγορίες:  

Μέθοδοι παρουσίασης: Δραστηριότητες του εκπαιδευτή όπως, ανάλυση βασικών εννοιών 

μέσω του προφορικού λόγου, επίδειξη του τρόπου εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών 

πάντοτε με την χρήση εποπτικών μέσων όπως video-projector, και διαφανοσκόπιο. 

Συμμετοχικές μέθοδοι: Οι μέθοδοι αυτοί αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή 

και εκπαιδευομένων, λ.χ. ερωτήσεις, συζήτηση, ομάδες ανταλλαγής απόψεων. Οι συμμετοχικές 

δραστηριότητες αναπτύσσουν τις γνωστικές ικανότητες των εκπαιδευομένων, επιτρέπουν την 

ελεύθερη έκφραση, την ανάληψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων, καλλιεργώντας την κριτική 

σκέψη. 

Ευρετικές – Αυτενεργείς μέθοδοι: Είναι οι μέθοδοι με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι μόνοι τους 

ή σε ομάδες εκπονούν εργασίες, εξερευνούν και ανακαλύπτουν τη γνώση, λ.χ. άσκηση, 

πειράματα, μελέτη, σύνταξη κειμένων. Η ενεργητική μάθηση καλλιεργεί όχι μόνο τις γνωστικές, 

αλλά και τις συναισθηματικές και τις κοινωνικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων. 

Με την συνδυαστική χρήση των παραπάνω μεθόδων εξασφαλίζεται η ενεργητικότητα, η δράση 

των εκπαιδευόμενων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και η συμμετοχή τους στην 

υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών, έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι κατά την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, άμεσα και γρήγορα, να εφαρμόζουν τη 

γνώση στην πράξη. 

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών μεθόδων δεν υπάρχουν απόλυτα αποδεκτοί κανόνες, αλλά 

αυτές είναι αποτέλεσμα συνεκτίμησης διαφόρων παραγόντων όπως: 

- τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, 

- η χρονική διάρκεια του προγράμματος, 

- το περιεχόμενο του προγράμματος, 

- η προσωπικότητα και οι ικανότητες του εκπαιδευτή.  
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β) Εκπαιδευτικές Τεχνικές 

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών μεθόδων, σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα 

θα ακολουθηθούν οι κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, προκειμένου να επιτευχθεί η 

ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των καταρτιζομένων στην μαθησιακή διαδικασία και 

διεργασία.  

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικές που θα χρησιμοποιηθούν κατατάσσονται στις εξής 

κατηγορίες:  

∗ Τεχνικές ερωτηματικών μεθόδων (Διερεύνησης, Ανακάλυψης):  (π.χ. Καταιγισμός ιδεών, 

Επανενεργοποίηση της μνήμης). Αποτελούν για την ομάδα των καταρτιζομένων μαιευτική 

διαδικασία η οποία οδηγεί στην ανάδειξη των υπαρχουσών γνώσεων και στην 

συνειδητοποίηση των ικανοτήτων του κάθε καταρτιζόμενου.  

∗ Τεχνικές καταφατικών μεθόδων (Επίδειξης, Παρουσίασης):  (π.χ. Διάλεξη, Ερωτοαπόκριση, 

Επίδειξη). Μέσω αυτών των τεχνικών παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο τον 

θεματικών ενοτήτων.    

∗ Τεχνικές ενεργητικών μεθόδων (Εφαρμογής, Εξάσκησης): (π.χ. Ομάδες εργασίας, Μελέτες 

περιπτώσεων, Προσχεδιασμένη εργασία, Παιχνίδια προσομοίωσης, Ανατροφοδότηση, 

Εργαστηριακή άσκηση, Ομαδική περίληψη). Έρχονται να συμπληρώσουν τις γνώσεις που 

παρουσιάστηκαν κατά τις τεχνικές επίδειξης δίνοντας στους καταρτιζόμενους τη 

δυνατότητα να εξασκηθούν πάνω στο γνωστικό αντικείμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων.   

Τέλος, στο χώρο του συνεργαζόμενου ΚΕΚ θα τηρούνται οι κανόνες για την εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. 

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το Κ.Ε.Κ. ΙΝΕΚΑ. 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για την υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/06/2013 έως 31/12/2013 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 28.791,40 €, το οποίο αναλύεται ως 

εξής : 24 Καταρτιζόμενοι * 100 ώρες * 12 € ωριαίο κόστος (5 € εκπαιδευτικό επίδομα 

ωφελουμένων).   
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ΔΡΑΣΗ 15 

 

Τίτλος Δράσης :  Κατάρτιση μηχανικών σε θέματα πράσινων κατασκευών φιλικών προς το 

περιβάλλον με χρήση ΑΠΕ στο Δήμο Κοζάνης 

Κατηγορία Δράσης :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί στο Δήμο Κοζάνης της Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης, η τοπική αγορά του οποίου έχει αποδεδειγμένα ανάγκη κάλυψης του 

προτεινομένου αντικειμένου κατάρτισης, σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς στον ενεργειακό 

τομέα και τις κατευθύνσεις που δίνεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για επενδύσεις σε 

ΑΠΕ.  Απευθύνεται σε 20 ωφελούμενους μηχανικούς του σχεδίου και είναι διάρκειας 100 ωρών 

(70 θεωρία και 30 πρακτική). 

Το αντικείμενο του προγράμματος αφορά «Πράσινες κατασκευές με ενσωμάτωση ΑΠΕ», που 

αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια προστασίας και σεβασμού του περιβάλλοντος, και από αυτό 

θα προκύψουν οι μελετητές και κατασκευαστές μηχανικοί «Πράσινων κατασκευών φιλικών 

προς το περιβάλλον» 

Η κατασκευή των «πράσινων κατασκευών με χρήση ΑΠΕ» αποτελεί μια καινούργια τάση που 

κατακτά ολοένα και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη. Οι επεμβάσεις σε ήδη υπάρχοντα 

κτίρια που κυριαρχούσαν μέχρι σήμερα, ώστε αυτά να γίνουν φιλικότερα προς το περιβάλλον, 

έρχονται να αντικατασταθούν από την εξ ολοκλήρου μετατροπή ενός κτιρίου σε «οικολογικό». 

Τώρα τα σπίτια κατασκευάζονται από την αρχή με «πράσινες» προδιαγραφές. 

Η νέα τάση στην οικοδομή θέλει τα κτίρια να είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον, 

στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία 

του περιβάλλοντος. 

Άλλωστε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει θεσπίσει ήδη τον 

Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ) με σκοπό τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, καθώς και το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» 

με το οποίο επιδοτούνται παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες. 

Πρόσφατα (Φεβρουάριος 2012), προκηρύχτηκε από το ΥΠΕΚΑ στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ το 

πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» - Νέο πρότυπο ανάπτυξης». 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Μελετών του Προγράμματος, ο τομέας των κτιρίων στην Ελλάδα 

αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας. Αυτό οφείλεται στην 

παλαιότητα και στον μη ορθολογικό σχεδιασμό του κτιριακού αποθέματος, αλλά και στη μέχρι 

σήμερα έλλειψη νομοθεσίας και κινήτρων που προωθούν την ενεργειακή και περιβαλλοντική 

αναβάθμισή του. Συγχρόνως όμως, υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης μέσα από την 

εφαρμογή ώριμων τεχνολογιών και τεχνικών.  

Κάθε συνδυασμός παρεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια πρέπει να σέβεται την αρχιτεκτονική 

ταυτότητα της περιοχής, την υπάρχουσα νομοθεσία και τυχόν ειδικούς περιορισμούς δόμησης 

που μπορεί να ισχύουν (π.χ. παραδοσιακοί οικισμοί), αλλά και να λαμβάνει υπόψη τεχνικά 
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θέματα που καθορίζουν την εφικτότητα της εφαρμογής (π.χ. στατική επάρκεια). Σημαντική 

προσοχή πρέπει να δοθεί σε κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας, ώστε να μην 

αλλοιωθεί η εμφάνισή τους μεμονωμένα αλλά και ο χαρακτήρας του οικισμού συνολικά. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει κενό εξειδικευμένων ατόμων στις οικολογικές 

κατασκευές και αυτό έρχεται να καλύψει το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης. 

 

1η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Υποδοχή καταρτιζομένων – Έναρξη – Εισαγωγή – Ενημέρωση νομοθεσίας (6 ώρες θεωρία) 

Περιεχόμενο:  

Παρουσίαση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εναρμονισμένης Εθνικής 

Νομοθεσίας στον χώρο των κατασκευών. Αναλυτική παρουσίαση του νέου Οικοδομικού 

Κανονισμού και του ΚΕΝΑΚ. 

2η  Εκπαιδευτική Ενότητα: 

Βιοκλιματικά κτίρια και ενεργειακός σχεδιασμός (5 ώρες θεωρία και 5 ώρες πρακτική) 

Περιεχόμενο θεωρίας :  

• Τι είναι ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων  

• Πλεονεκτήματα 

• Τι είναι πράσινες κατασκευές 

• Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και υλικών για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια 

Περιεχόμενο πρακτικής : Στα πλαίσια της πρακτικής, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με τον 

ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων. 

3η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Πράσινες κατασκευές στην αρχιτεκτονική (5 ώρες θεωρία και 5 ώρες πρακτική) 

Περιεχόμενο θεωρίας :  

� Χωροταξική δομή (δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο συνυπάρχουν συνδυασμένα οι 

κατασκευές σε έναν χώρο πχ μια πόλη, ένα χωριό ή μια βιομηχανική περιοχή)  

� Αρχιτεκτονική του κτιρίου  

� Τυπολογία του κτιρίου 

� Προσανατολισμός 

Περιεχόμενο πρακτικής : Στα πλαίσια της πρακτικής, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με τις 

πράσινες κατασκευές στην αρχιτεκτονική. 

4η Εκπαιδευτική Ενότητα:   

Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτήρια –   Παθητικά και Ενεργητικά Συστήµατα (14 ώρες θεωρία  

και 10 ώρες πρακτική) 

Περιεχόμενο θεωρίας :  

Α. Ηλιακά συστήματα 

• Θερμικά συστήματα 

• Ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά 

Β. Αναδρομική θερμομόνωση και αντικατάσταση κουφωμάτων σε υφιστάμενα κτίρια 

• Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης 

• Κουφώματα και υαλοπίνακες υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
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Γ. Χρήση αντλιών θερμότητας 

• Αέρα - αέρα 

• Αέρα - νερού 

• Νερού – νερού 

Δ. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα φωτισμού. 

Ε. Συστήματα θέρμανσης κτιρίων (είδη, δομή, συσκευές, τεχνολογίες). 

• Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης. 

• Συστήματα ψύξης-κλιματισμού κτιρίων (είδη, δομή, συσκευές, τεχνολογίες). 

• Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα ψύξης-κλιματισμού. 

 

Περιεχόμενο πρακτικής : Στα πλαίσια της πρακτικής, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με τα 

Παθητικά και Ενεργητικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια. 

 

5η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Τεχνικές συλλογής και αποθήκευσης ηλιακής θερμότητας (4 ώρες θεωρίας και 4 ώρες 

πρακτικής) 

Περιεχόμενο θεωρίας:  

• Τεχνικές συλλογής και αποθήκευσης ηλιακής θερμότητας,  

• Τοίχοι τρομπ,  

• Κουφώματα,  

• Μονωτικές βαφές, 

•  Θερμοκήπια, 

•  Γεωθερμικές εγκαταστάσεις.  

• Αυτοματισμοί  

Περιεχόμενο πρακτικής : Στα πλαίσια της πρακτικής, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με τις 

τεχνικές συλλογής και αποθήκευσης ηλιακής θερμότητας. 

 

6η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Πράσινα δεδομένα στις υδραυλικές εργασίες σε κτιριακές εγκαταστάσεις (4 ώρες θεωρία και 

4 ώρες πρακτική) 

Περιεχόμενο θεωρίας:  

• Βασικές υδραυλικές εργασίες σε κτιριακές εγκαταστάσεις (τοποθέτηση δικτύων, σύνδεση, 

συναρμολόγηση, συντήρηση & επιδιόρθωση εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής, κ.α.).  

• Ειδικός πράσινος εξοπλισμός στις υδραυλικές εργασίες (π.χ. μηχανές ηλεκτροκόλλησης με 

πράσινα υλικά σύνδεσης, ειδικές αλοιφές για συγκόλληση μετάλλων και άλλων υλικών 

φιλικές προς το περιβάλλον),  

• Νέα υλικά και εξοπλισμός στις υδραυλικές εργασίες φιλικά προς το περιβάλλον, Δίκτυα 

και συνδέσεις εξοικονόμησης νερού σε κτίρια, Πιστοποιήσεις.  

• Συλλογή, αποθήκευση και χρήση βρόχινου νερού,   

• Συστήματα καθαρισμού του νερού (χρήση και εγκατάσταση),  

• Προϊόντα εξοικονόμησης νερού (π.χ. βρύσες, καζανάκια κ.α.),  

• Οικιακά ή μικρής κλίμακας συστήματα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων,  
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• Δίκτυα για συλλογή οργανικών και παραγωγή κομπόστ,  

• Τουαλέτες χωρίς νερό,  

• Ο ρόλος των υδραυλικών στην εξοικονόμηση νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Περιεχόμενο πρακτικής : Στα πλαίσια της πρακτικής, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με τα 

πράσινα δεδομένα στις υδραυλικές εργασίες σε κτιριακές εγκαταστάσεις 

 

7η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Χρωματισμοί σε τοίχους με χρώματα φιλικά προς το περιβάλλον (3 ώρες θεωρία) 

Περιεχόμενο θεωρίας :  

� Μέθοδοι χρωματισμών. Είδη εργαλείων.  

� Χρωματισμός τοίχων. Επιλογή τρόπων βαφής. 

� Προετοιμασία επιφανειών. Είδη στόκων και ιδιότητές τους. Καθαρισμός, ξήρανση, 

εξομάλυνση επιφανειών, προστασία. Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον 

� Πλαστικά σπατουλαριστά επί επιχρισμάτων. Πλαστικά επί επιχρισμάτων χωρίς 

σπατουλάρισμα. Χρώματα αλκυδικών ρητινών επί επιχρισμάτων. Ασβεστοχρώματα απλά 

ή με προσθήκη κόλλας. Χρωματισμός οροφών λουτρών και κουζινών. Χρωματισμός 

γυψοσανίδων και γύψινων διακοσμήσεων. Χρωματισμοί αντιθορυβικής προστασίας. 

Χρωματισμοί πυροπροστασίας. Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον 

� Εξωτερικοί χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος. Πλαστικά 

χρώματα σε τσιμεντεπιχρίσματα και εμφανές σκυρόδεμα. Ανάγλυφα χρώματα. 

Χρωματισμοί στεγανοποιητικοί. Χρωματισμοί θερμομονωτικοί. Χρήση υλικών φιλικών 

προς το περιβάλλον 

� Παθολογία χρωματισμού τοίχων. 

 

 8η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας (3 ώρες θεωρία) 

Περιεχόμενο θεωρίας:  

� Υποχρεώσεις εργοδοτών: Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, Γενικές και ειδικές 

υποχρεώσεις, Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, Επιχειρήσεις που μοιράζονται 

τον ίδιο χώρο εργασίας, Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων, Άλλες υποχρεώσεις, Κυρώσεις 

� Υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους εργασίας: Κίνδυνοι για την ασφάλεια στους χώρους 

εργασίας, Βασικές αρχές υγείας και ασφάλειας της εργασίας, Κίνδυνοι για την υγεία στους 

χώρους εργασίας. Επαγγελματικές ασθένειες, Φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, Οργάνωση εργασίας, 

Εργονομία και Μέσα Ατομικής Προστασίας, Πυροπροστασία, Ασφάλεια μηχανών – 

Ακτινοβολία – θόρυβος – θερμότητα – δόνηση κ.λπ., Φυσικές και μη καταστροφές (σεισμός 

κ.λπ.), Εκτίμηση-Διαχείριση επαγγελματικού κινδύνου, Τα καλώδια ρεύματος ασφαλή, 

Τραύματα από επαναλαμβανόμενες καταπονήσεις, Βλάβες στα μάτια από την ακτινοβολία 

της οθόνης, Προβλήματα που προέρχονται από την κακή στάση του σώματος. 
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9η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) (4 ώρες θεωρία και 2 ώρες πρακτική) 

Περιεχόμενο θεωρίας:  

� Κράνος – Χρήση που επιβάλλεται (ξεκαλούπωμα πλακών οροφών  - κλιμακοστασίων – 

τοιχίων – συναρμολόγηση σκαλωσιάς – εκσκαφές – κατασκευή αντιστηρίξεων – 

θεμελιώσεις - κατεδαφίσεις) 

� Ζώνη Ασφάλειας: Ολόσωμη – εργασίες που χρησιμοποιείται (συναρμολόγηση σκαλωσιάς, 

στέγη, φέρων οργανισμός, για ολιγόωρη εργασία κ.α.). Σχοινί σύνδεσης. Κρίκους 

ασφάλειας. Φρένο απορρόφησης 

� Γραμμή Ζωής (Κάθετη ή Οριζόντια): Σύνδεσμος κίνησης. Σημεία στήριξης, ικανής αντοχής 

� Δερμάτινες ποδιές, Προσωπίδες και γάντια, Γυαλιά, Μάσκες, Παπούτσια ασφάλειας, 

Ωτοβύσματα 

� Φαρμακείο και Μ.Α.Π. σε ευκρινή θέση – υπενθύμιση Μ.Α.Π. 

Περιεχόμενο πρακτικής : Στα πλαίσια της πρακτικής, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με τα 

Μέσα Ατομικής Προστασίας 

 

10η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας (2 ώρες θεωρίας) 

Περιεχόμενο θεωρίας:  

• Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας: Βασικές αρχές εργατικής 

νομοθεσίας, Μητρότητα και εργασία, Αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί για την υγιεινή 

και ασφάλεια της εργασίας, Ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου (Π.Δ. 17/96 

άρθρο 4 παρ. 14) 

• Αρχή της μη διάκρισης 

• Το ελληνικό σύστημα εργασιακών σχέσεων 

 

11η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας (3 ώρες θεωρίας) 

Περιεχόμενο θεωρίας:  

� Αυτοπροσδιορισμός: Ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής – επαγγελματικός 

προσανατολισμός, μέθοδοι βελτίωσης της αυτοεικόνας και της ετεροεικόνας του ανέργου / 

υποψηφίου για θέση εργασίας, Βασικά στοιχεία αυτοαξιολόγησης / αυτογνωσίας, Τόνωση 

αυτοεκτίμησης, αυτοεπεποίθησης, πνευματικής σταθερότητας, Τόνωση συμπεριφοράς: 

κοινωνικότητα, αντιληπτική ικανότητα, επικοινωνία, ωριμότητα, υπευθυνότητα, 

προσαρμοστικότητα, επιμονή, πρωτοβουλία, Μη λεκτική επικοινωνία και διαμόρφωση 

θετικής συνολικής εικόνας για τον υποψήφιο 

� Διαδικασίες – τρόποι αναζήτησης εργασίας: Τρόποι αναζήτησης εργασίας και 

πληροφόρησης, Φορείς εύρεσης εργασίας και ο ρόλος τους, Τι πρέπει να προσέχουμε κατά 

την αναζήτηση, Τρόποι αποστολής Βιογραφικού / Συνοδευτικής Επιστολής, Οργάνωση / 

Τήρηση αρχείου, Προγραμματισμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας, Επεξεργασία 

δεδομένων και λήψη αποφάσεων  

� Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος – συνοδευτικής επιστολής: Βιογραφικό 
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σημείωμα: Σκοπός βιογραφικού, Περιεχόμενα, Τρόποι σύνταξης βιογραφικού / Μορφή, 

Λάθη κατά τη σύνταξη του βιογραφικού, Επίδειξη ενδεικτικών βιογραφικών, Σύνταξη 

βιογραφικού από τους καταρτιζόμενους, Συνοδευτική Επιστολή: Σκοπός, Περιεχόμενα / 

Μορφή, Λάθη κατά τη σύνταξη, Επίδειξη ενδεικτικής Συνοδευτικής Επιστολής, Σύνταξη 

συνοδευτικής επιστολής από τους καταρτιζόμενους.  

� Συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού: Εξετάσεις/τεστ ειδικών γνωστικών 

ικανοτήτων, Τεστ / αξιολόγηση προσωπικότητας  

� Τεχνικές παρουσίας σε συνέντευξη: Τρόποι ορισμού συνέντευξης / ραντεβού, 

Προετοιμασία για τη συνέντευξη, Είδη συνέντευξης, Χαρακτηριστικά / προσωπικότητα 

εξεταστή, Χαρακτηριστικά / προσωπικότητα / εμφάνιση εξεταζόμενου, Συνηθισμένες 

ερωτήσεις / Δύσκολες ερωτήσεις, Πιθανές απαντήσεις / Αντιμετώπιση δύσκολων 

ερωτήσεων, Αποτίμηση συνέντευξης / Τήρηση αρχείου, Βελτίωση τεχνικής συνέντευξης, 

Από την 1η συνέντευξη μέχρι την προσφορά θέσης εργασίας, Μυστικά για μια επιτυχημένη 

συνέντευξη, Άσκηση προσομοίωσης συνέντευξης επιλογής – παίξιμο ρόλων.  

� Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας: Πρώτη μέρα στη δουλειά, Εγκλιματισμός στο περιβάλλον 

εργασίας, Ενημέρωση από τον υπεύθυνο, Συμπεριφορά / εμφάνιση, Τι πρέπει να προσέχει, 

Τι θέλει ο εργοδότης 

� Χρήση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ: Επαγγελματικός 

προσανατολισμός, Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, Απασχόληση, Μέτρα για 

ειδικές κοινωνικές ομάδες, Ασφάλιση – Επιδόματα και παροχές 

� Βασικές αρχές για εκκίνηση επιχειρηματικότητας: Νομικό πλαίσιο, Οικονομικά δεδομένα, 

Ευκαιρίες επιχορήγησης επιχειρηματικής δραστηριότητας [προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΟΜΜΕΧ 

κ.α.], Αναφορά στους τρόπους εύρεσης- άντλησης πληροφοριών [Internet (site ΟΑΕΔ, 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Περιφέρειας), Γραφεία ενημέρωσης πολιτών] 

� Ειδική αναφορά στη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας και στα άτομα ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων. 

 

12η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Αρχές οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας επιχειρήσεων– MS Project (15 ώρες θεωρίας) 

Περιεχόμενο θεωρίας:  

� Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 

� Δομή και οργάνωση επιχειρήσεων 

� Διοίκηση Επιχειρήσεων 

� Ανθρώπινες Σχέσεις - Στελέχωση 

� Παρακίνηση – Αμοιβές 

� MS Project  

 

13η Εκπαιδευτική Ενότητα:  

Τίτλος: Αξιολογήσεις προγράμματος από τους καταρτιζόμενους   Ώρες: 2 (Θεωρία) 

Περιεχόμενο: 

Μία (1) ώρα θα πραγματοποιηθεί χρονικά στη μέση του προγράμματος κατάρτισης και άλλη 

μία (1) στο τέλος της κατάρτισης. 
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Στη μέση της εκπαιδευτικής διαδικασίας δίνεται ένα ερωτηματολόγιο στους καταρτιζόμενους 

στο οποίο τους ζητείται να αξιολογήσουν κάθε διαδικασία, συντελεστή ή παράγοντα που 

άμεσα ή έμμεσα επηρεάζει την εξέλιξη του προγράμματος κατάρτισης και συνεπώς την έκταση 

της επιτυχίας ή της αποτυχίας του έως εκείνη τη στιγμή. Προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν και κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότητα των όποιων 

διορθωτικών ενεργειών, η ενότητα στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα τοποθετηθεί σε σημείο, όπου 

έχει προηγηθεί ικανοποιητικός αριθμός ωρών του προγράμματος. Στο τέλος του ωρολογίου 

προγράμματος θα συμπληρωθεί από τους καταρτιζόμενους και το ερωτηματολόγιο τελικής 

αξιολόγησης στο οποίο τους ζητείται να αξιολογήσουν ότι περίπου αξιολόγησαν και στη μέση 

του προγράμματος. Σκοπός είναι να υπογραμμιστούν οι διαφορές από την προηγούμενη 

αξιολόγηση και έτσι να κριθεί τελικά και το πρόγραμμα, αλλά και το ΚΕΚ και οι συντελεστές του 

στο βαθμό που κατάφεραν και διόρθωσαν ή βελτίωσαν τα τυχόν «κακώς κείμενα» που ανέδειξε 

η ενδιάμεση αξιολόγηση.  

Συνοπτική περιγραφή  Προγράμματος Κατάρτισης  

Εκπαιδευτική Ενότητα 

(τίτλος)  

Ώρες  
 

%  

Υποδοχή καταρτιζομένων – Έναρξη – Εισαγωγή – Ενημέρωση νομοθεσίας 6  

 

 

 

 

 

 

70% 

Βιοκλιματικά κτίρια και ενεργειακός σχεδιασμός 5 

Πράσινες κατασκευές στην αρχιτεκτονική 5 

Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτήρια – Παθητικά και Ενεργητικά Συστήµατα 14 

Τεχνικές συλλογής και αποθήκευσης ηλιακής θερμότητας  4 

Πράσινα δεδομένα στις υδραυλικές εργασίες σε κτιριακές εγκαταστάσεις 4 

Χρωματισμοί σε τοίχους με χρώματα φιλικά προς το περιβάλλον  3 

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας  3 

Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)  4 

Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας  2 

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας  3 

Αρχές οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας επιχειρήσεων – MS Project  15 

Αξιολόγηση προγράμματος από τους καταρτιζόμενους 2 

Σύνολο θεωρητικής κατάρτισης  70 

Πρακτική άσκηση στην επιχείρηση  30 30% 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 100 100% 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Οι εκπαιδευτικοί όροι του προγράμματος κατάρτισης θα εφαρμοστούν σύμφωνα με το ισχύον 

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ. - Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 

55582/1933/25.07.2008 – ΦΕΚ 1491/ τ.Β΄/29.07.2008 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

αριθμ. 0.15968/3.2570 ΚΥΑ –ΦΕΚ 1503/Β/6-9-2010) καθώς και σε συμφωνία με τους όρους 

υλοποίησης που αφορούν τις δράσεις κατάρτισης, όπως αυτές καθορίζονται από τον Οδηγό 

Εφαρμογής της Πρόσκλησης και ότι απαιτηθεί από τον Τελικό Δικαιούχο και Ενδιάμεσο Φορέα 
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Διαχείρισης του Προγράμματος «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας».  

α) Εκπαιδευτικές μέθοδοι: 

Σε κάθε φάση ανάπτυξης του εκπαιδευτικού περιεχομένου χρησιμοποιούνται κατάλληλα 

προσαρμοσμένες σε αυτό εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές. Χρησιμοποιούνται κυρίως οι 

ενεργητικές και οι ερωτηματικές μέθοδοι που είναι κατάλληλες για ενήλικες και οι οποίες 

εναλλάσσονται σε συνάρτηση με το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων. Αποφεύγονται οι παθητικές μέθοδοι που δημιουργούν 

μια διαδικασία «συσσώρευσης πληροφοριών» για τον καταρτιζόμενο, αλλά έχουν ως 

μειονεκτήματα τον ανεπαρκή χρόνο για συλλογισμό και σύγκριση, την αδράνεια, την 

ανυπαρξία ελέγχου της διαδικασίας μάθησης και την έλλειψη ανατροφοδότησης.  

Με στόχο να εξασφαλίσουμε την ενεργητικότητα και την συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επελέγησαν οι εκπαιδευτικές μέθοδοι τις οποίες μπορούμε να 

διακρίνουμε στις παρακάτω τρεις (3) βασικές κατηγορίες:  

Μέθοδοι παρουσίασης: Δραστηριότητες του εκπαιδευτή όπως, ανάλυση βασικών εννοιών 

μέσω του προφορικού λόγου, επίδειξη του τρόπου εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών 

πάντοτε με την χρήση εποπτικών μέσων όπως video-projector, και διαφανοσκόπιο. 

Συμμετοχικές μέθοδοι: Οι μέθοδοι αυτοί αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή 

και εκπαιδευομένων, λ.χ. ερωτήσεις, συζήτηση, ομάδες ανταλλαγής απόψεων. Οι συμμετοχικές 

δραστηριότητες αναπτύσσουν τις γνωστικές ικανότητες των εκπαιδευομένων, επιτρέπουν την 

ελεύθερη έκφραση, την ανάληψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων, καλλιεργώντας την κριτική 

σκέψη. 

Ευρετικές – Αυτενεργείς μέθοδοι: Είναι οι μέθοδοι με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι μόνοι τους 

ή σε ομάδες εκπονούν εργασίες, εξερευνούν και ανακαλύπτουν τη γνώση, λ.χ. άσκηση, 

πειράματα, μελέτη, σύνταξη κειμένων. Η ενεργητική μάθηση καλλιεργεί όχι μόνο τις γνωστικές, 

αλλά και τις συναισθηματικές και τις κοινωνικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων. 

Με την συνδυαστική χρήση των παραπάνω μεθόδων εξασφαλίζεται η ενεργητικότητα, η δράση 

των εκπαιδευόμενων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και η συμμετοχή τους στην 

υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών, έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι κατά την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, άμεσα και γρήγορα, να εφαρμόζουν τη 

γνώση στην πράξη. 

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών μεθόδων δεν υπάρχουν απόλυτα αποδεκτοί κανόνες, αλλά 

αυτές είναι αποτέλεσμα συνεκτίμησης διαφόρων παραγόντων όπως: 

- τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, 

- η χρονική διάρκεια του προγράμματος, 

- το περιεχόμενο του προγράμματος, 

- η προσωπικότητα και οι ικανότητες του εκπαιδευτή.  
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β) Εκπαιδευτικές Τεχνικές 

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών μεθόδων, σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα 

θα ακολουθηθούν οι κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, προκειμένου να επιτευχθεί η 

ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των καταρτιζομένων στην μαθησιακή διαδικασία και 

διεργασία.  

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικές που θα χρησιμοποιηθούν κατατάσσονται στις εξής 

κατηγορίες:  

∗ Τεχνικές ερωτηματικών μεθόδων (Διερεύνησης, Ανακάλυψης):  (π.χ. Καταιγισμός ιδεών, 

Επανενεργοποίηση της μνήμης). Αποτελούν για την ομάδα των καταρτιζομένων μαιευτική 

διαδικασία η οποία οδηγεί στην ανάδειξη των υπαρχουσών γνώσεων και στην 

συνειδητοποίηση των ικανοτήτων του κάθε καταρτιζόμενου.  

∗ Τεχνικές καταφατικών μεθόδων (Επίδειξης, Παρουσίασης):  (π.χ. Διάλεξη, Ερωτοαπόκριση, 

Επίδειξη). Μέσω αυτών των τεχνικών παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο τον 

θεματικών ενοτήτων.    

∗ Τεχνικές ενεργητικών μεθόδων (Εφαρμογής, Εξάσκησης): (π.χ. Ομάδες εργασίας, Μελέτες 

περιπτώσεων, Προσχεδιασμένη εργασία, Παιχνίδια προσομοίωσης, Ανατροφοδότηση, 

Εργαστηριακή άσκηση, Ομαδική περίληψη). Έρχονται να συμπληρώσουν τις γνώσεις που 

παρουσιάστηκαν κατά τις τεχνικές επίδειξης δίνοντας στους καταρτιζόμενους τη 

δυνατότητα να εξασκηθούν πάνω στο γνωστικό αντικείμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων.   

Τέλος, στο χώρο του συνεργαζόμενου ΚΕΚ θα τηρούνται οι κανόνες για την εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. 

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το KEK INEKA. 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για την υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/06/2013 έως 31/12/2013 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 23.952,20 €, το οποίο αναλύεται ως 

εξής : 20 Καταρτιζόμενοι * 100 ώρες * 12 € ωριαίο κόστος (5 € εκπαιδευτικό επίδομα 

ωφελουμένων).   
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ΔΡΑΣΗ  16 

 

Τίτλος Δράσης :  Κατάρτιση ωφελουμένων στην Αγροτική Οικονομία –καινοτόμα αγροτικά 

προϊόντα, κηπευτικά, μελισσοκομία- στο Δήμο Κοζάνης 

Κατηγορία Δράσης :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί στο στο Δήμο Κοζάνης της 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η τοπική αγορά του οποίου έχει αποδεδειγμένα ανάγκη 

κάλυψης του προτεινομένου αντικειμένου κατάρτισης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

μελέτης ανάλυσης της τοπικής αγοράς εργασίας. Απευθύνεται σε 10 ωφελούμενους του 

σχεδίου, αγρότες, ασφαλισμένους στον ΟΓΑ. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 80 ώρες και 

η αναλογία των ωρών κατάρτισης σε θεωρία – πρακτική είναι 70%-30% (56 ώρες θεωρία και 24 

ώρες πρακτική). 

Το αντικείμενο του προγράμματος αφορά θέματα Αγροτικής Οικονομίας στο Δήμο Κοζάνης 

και ειδικότερα θέματα καινοτόμων αγροτικών προϊόντων, μελισσοκομικών προϊόντων και 

κηπευτικών. 

Σύμφωνα με το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Καλάθι Προϊόντων Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας» 

(ΑΝΚΟ, Ιανουάριος 2012), στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης υπάρχουν χαρακτηριστικά 

προϊόντα που η παραγωγή τους συγκεντρώνει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ορισμένα από τα 

αυτά παράγονται με τους απαιτούμενους όρους για να χαρακτηριστούν ως «προϊόντα 

ποιότητας», τόσο ως προς τις συνθήκες παραγωγής όσο και ως προς τις εφαρμοζόμενες 

τεχνικές. Μέχρι σήμερα λίγα από αυτά έχουν σημαντική αναγνωρισιμότητα, λόγω του ότι δεν 

είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα ελληνική ή διεθνή πρότυπα ποιότητας. 

Ειδικότερα, στην Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης πιστοποιημένα προϊόντα είναι τα εξής: 

• Τυρί φέτα (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Κρόκος Κοζάνης (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Κρασιά Σιάτιστας, Βελβεντού (Τοπικός Οίνος – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 

• Μήλα Βερμίου Κοζάνης (Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων) 

• Οπωρικά Βελβεντού Κοζάνης (Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων) 

• Τυρί ανεβατό (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Τυρί Μπάντζος (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Κεφαλογραβιέρα (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Μανούρι (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

Στα πλαίσια εφαρμογής της Κοινής Οργάνωσης Αγορών που έχει θεσπιστεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και με Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

ύστερα από συνεργασία με τις τοπικές Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν καθοριστεί τα 
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προωθούμενα και ενδεικνυόμενα είδη και ποικιλίες των κλάδων φυτικής και ζωικής παραγωγής 

αντίστοιχα. 

Πρόκειται για: 

• Κρέας αιγοπροβάτων 

• Κρέας βοοειδών 

• Παραγωγή θηραματικών ειδών 

• Γαλακτοκομικά – τυροκομικά προϊόντα 

• Είδη και κλάδοι παραγωγής ζωοτροφών 

• Δενδρώδεις καλλιέργειες (Ξεχωρίζουν οι ξηροί καρποί, μήλα, τα αχλάδια, δαμάσκηνα 

κ.α.) 

• Αμπελοοινικά (Ξεχωρίζουν οι οινοποιήσιμες ποικιλίες, όπως αναφέρονται στην 

Απόφαση 406493/2000 / Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ελάχιστες 

επιτραπέζιες) 

• Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά  

•      Ψυχανθή και πρωτεϊνούχα φυτά όπως, φακές, φασόλια, ρεβίθια, βίκος κ.α. 

Ειδικά για την περιοχή του Δ. Κοζάνης, τονίζονται ως: 

Ε. Ζ. 8 : Το λεκανοπέδιο Κοζάνης – Εορδαίας (Δήμοι Κοζάνης και Εορδαίας). 

• Σημαντικά προϊόντα: Τυροκομικά,  Όσπρια, Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά, 

Οπωρικά, Αραβόσιτος, Σιτηρά,  Μηδική, Πατάτες, Βόιο κρέας, Μέλι, Αγελαδινό γάλα, 

Κεράσια 

• Νέα προϊόντα: Ενεργειακά φυτά, Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά, Ξηροί καρποί, 

Σαλιγκάρια, Μανιτάρια – τρούφα, Μέλι, Οπωρικά, Κτηνοτροφικά φυτά 

• Προϊόντα για Πιστοποίηση Ποιότητας: Πατάτες, Οπωρικά, Μέλι, Κρασί 

• Προϊόντα για σύσταση Ομάδας Παραγωγών: Αγελαδινό γάλα, Κτηνοτροφικά φυτά, 

Πατάτες, Μέλι, Ενεργειακά φυτά 

 

Για να μπορέσει όμως ο κλάδος των αγροτικών προϊόντων να παίξει το ρόλο που περιγράφηκε, 

έχει σημαντικές ανάγκες από σύγχρονες παραγωγικές μονάδες και αντίστοιχα καλά 

εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό. 

Το κενό που υπάρχει στον τομέα των εξειδικευμένων στελεχών έρχεται να καλύψει το 

σεμινάριο που προτείνεται. 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος δομείται γενικά σε άξονες. Οι άξονες αυτοί 

σχεδιάστηκαν με τρόπο, ώστε να καλύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου του 

προγράμματος: είναι αγρότες, οι οποίοι πλήττονται από την ανεργία και τις συνέπειές της. Οι 

άξονες κατά σειρά σπουδαιότητας είναι: 

� η εξειδίκευση στο αντικείμενο της «Αγροτικής Οικονομίας- καινοτόμα αγροτικά 

προϊόντα, κηπευτικά, μελισσοκομία», το οποίο έχει αυξημένη ζήτηση στην αγορά 

εργασίας,  

� η παροχή γνώσεων στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και στον τρόπο λειτουργίας ενός 

εργασιακού περιβάλλοντος γενικότερα,  

� η εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και η απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων και δεξιοτήτων 

(συμβολή στην καταπολέμηση του «τεχνολογικού αναλφαβητισμού»),  
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� η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση με τις έννοιες και πρακτικές για την τήρηση κανόνων 

υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.  

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο του προγράμματος είναι: 

1η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Υποδοχή καταρτιζομένων – Έναρξη – Εισαγωγή – Ενημέρωση         Ώρες: 1 (Θεωρία)  

Περιεχόμενο:  

Ζητήματα απασχόλησης και ανεργίας. Παρουσίαση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την απασχόληση και την ανεργία, των επιδιώξεων και των πολιτικών του Ευρωπαϊκού 

κοινωνικού ταμείου. Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» -Θεματικό Αξονα  3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση». 

2η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Βασικές γνώσεις λειτουργίας και χρήσης των Η/Υ:                   Ώρες: 9 (Θεωρία)  

Περιεχόμενα:  

� Εισαγωγή στην κοινωνία της πληροφορίας 

� Εφαρμογές των Η/Υ 

� Δίκτυα Υπολογιστών 

� Λειτουργικά συστήματα 

� Εισαγωγή στους Η/Υ: Τεχνολογικά χαρακτηριστικά Η/Υ, Υλικό – Λογισμικό, Βασικά 

αποθηκευτικά μέσα, Περιφερειακές μονάδες, Μονάδες εισόδου εξόδου 

� Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας των windows: Επιφάνεια εργασίας, Διαχείριση 

παραθύρων, Προσαρμογή στις απαιτήσεις κάθε χρήστη, Βοηθήματα, Αναζήτηση, Χρήση της 

βοήθειας των windows, Δημιουργία- Μετονομασία-Διαγραφή αρχείων, Δημιουργία- 

Μετονομασία-Διαγραφή φακέλων, Εργασίες με φακέλους και αρχεία (Μετακίνηση-

Αντιγραφή-Άνοιγμα), Ταξινόμηση – Αρχειοθέτηση – Ιεράρχηση αρχείων και φακέλων, 

Μέγεθος – Συμπίεση αρχείων, Κάδος ανακύκλωσης, Εκτύπωση 

� Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειμένου Word: Δημιουργία αρχείων κειμένου, Διαμόρφωση 

σελίδας, Εισαγωγή κειμένου, Επεξεργασία κειμένου, Μορφοποίηση κειμένου, Εισαγωγή – 

Επεξεργασία αντικειμένων, Εισαγωγή – Επεξεργασία κεφαλίδων, υποσέλιδων, Εισαγωγή – 

επεξεργασία πινάκων, Εισαγωγή αριθμών σελίδων, Εκτύπωση αρχείων κειμένου 

� Υπηρεσίες του Internet: Τρόποι σύνδεσης Internet –Υλικό – Λογισμικό, Προγράμματα 

πλοήγησης, Μηχανές αναζήτησης, Η αναζήτηση πληροφοριών στο internet, Χρήσιμες 

διευθύνσεις, Αποθήκευση δεδομένων, Προστασία από ιούς. 

 

3η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Παραγωγή αγροτικών προϊόντων       Ώρες 25 (15 ώρες θεωρία και 10 πρακτική) 

Περιεχόμενο θεωρίας: 

� Βασικές μονάδες παραγωγής αγροτικών οικολογικών προϊόντων. 

� Ενημέρωση για την κατάσταση της μελισσοκομίας στην Ελλάδα καθώς και για την 

Ελληνική και παγκόσμια αγορά μελιού  

� Παραγωγή μελιού και άλλων προϊόντων κυψέλης 

� Παραγωγή κηπευτικών προϊόντων 
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� Παραγωγή καινοτόμων αγροτικών προϊόντων (π.χ. πολυδύναμες καλλιέργειες) 

� Τυποποίηση, Προώθηση και διακίνηση των προϊόντων 

� Προσαρμογές των παραγωγικών επιχειρήσεων στις ανάγκες της αγοράς. 

o Παραγωγή παραδοσιακών συνταγών 

o Νέες συσκευασίες προσαρμοσμένες στα μεγέθη που απαιτεί η αγορά. 

o Διαμόρφωση προϊόντων και συσκευασιών με τοπικά χαρακτηριστικά  

o Αξιοποίηση άλλων τοπικών χαρακτηριστικών υλικών σαν μέσα συσκευασίας. 

Περιεχόμενο πρακτικής: 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής οι καταρτιζόμενοι θα ασχοληθούν και θα συμμετάσχουν στην 

πράξη με κάποιες από τις περιπτώσεις που διδάχθηκαν στην θεωρία. Επίσκεψη σε 

αντιπροσωπευτικές μονάδες και ανάλυση τρόπου λειτουργίας τους 

4η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Η τεχνολογία της ξήρανσης των αγροτικών προϊόντων σαν μέσο συντήρησης. 

Ώρες: 16 (8 ώρες θεωρία και 8 ώρες πρακτική)  

Περιεχόμενο θεωρίας: 

� Τι είναι η ξήρανση. 

� Τι επιτυγχάνουμε με αυτή. 

� Μέθοδοι ξήρανσης:  

o Ξήρανση στον αέρα 

o Ξήρανση με μηχανικά μέσα 

o Τύποι ξηραντήριων 

o Αφυδάτωση 

� Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ξήρανσης 

� Μεταβολές του τροφίμου στο στάδιο της ξήρανσης. 

� Μέσα και τρόποι συσκευασίας των αποξηραμένων προϊόντων. 

� Ποιοτικός έλεγχος αποξηραμένων προϊόντων.  

 

Περιεχόμενο πρακτικής: 

Στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι καταρτιζόμενοι θα δουν από κοντά και θα τους 

αναλυθούν όλα τα στάδια αποξήρανσης προϊόντων, καθώς και ο μηχανολογικός εξοπλισμός 

των γραμμών παραγωγής και οι αποθηκευτικοί χώροι, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα της όλης 

διαδικασίας παραγωγής, καθώς και των υλικών και μέσων συσκευασίας. 

 

5η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Τρόποι προώθησης και οργάνωσης αγροτικών προϊόντων  Ώρες: 24 (12 ώρες θεωρία 

και 6 ώρες πρακτική)  

Περιεχόμενο θεωρίας:  

� Λειτουργίες μάρκετινγκ 

� Ο ρόλος του μάρκετινγκ  
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� Έλεγχος αγροτικού μάρκετινγκ 

� Θεωρητική προσέγγιση του αγροτικού μάρκετινγκ 

� Στόχοι και στρατηγικές διαφήμισης των αγροτικών προϊόντων 

� Μέσα μαζικής και ειδικής ενημέρωσης που χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση 

� Εκτίμηση υπάρχουσας κατάστασης 

� Έρευνα τοπικής αγοράς  

� Είδη έρευνας 

� Προγραμματισμός έρευνας αγοράς 

� Καθορισμός στόχων 

� Καθορισμός ομάδων κοινού 

� Επιλογή μέσων και τεχνικών 

� Προϋπολογισμός δαπάνης 

� Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

� Δημόσιες σχέσεις 

� Προϊόν 

� Τιμολόγηση 

� Προπαγάνδα 

� Προώθηση 

� Τύπος (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, πρόσβαση στον τύπο, κανόνες συνέντευξης, 

κανόνες δελτίου τύπου) 

� Τηλεόραση (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, τεχνικές) 

� Ραδιόφωνο (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, τεχνικές) 

� Ταινίες, videos, αφίσες (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, τεχνικές) Ενημέρωση 

 

Περιεχόμενο πρακτικής: 

Οι καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις τεχνικές δημοσίων σχέσεων και 

ειδικότερα στην ενημέρωση, την προώθηση, την διαφήμιση και το marketing 

6η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας                     Ώρες: 4 (Θεωρία)  

Περιεχόμενο:  

� Υποχρεώσεις εργοδοτών: Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, Γενικές και ειδικές 

υποχρεώσεις, Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, Επιχειρήσεις που μοιράζονται 

τον ίδιο χώρο εργασίας, Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων, Άλλες υποχρεώσεις, Κυρώσεις 

� Υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους εργασίας: Κίνδυνοι για την ασφάλεια στους χώρους 

εργασίας, Βασικές αρχές υγείας και ασφάλειας της εργασίας, Κίνδυνοι για την υγεία στους 

χώρους εργασίας. Επαγγελματικές ασθένειες, Φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, Οργάνωση εργασίας, 

Εργονομία και Μέσα Ατομικής Προστασίας, Πυροπροστασία, Ασφάλεια μηχανών – 

Ακτινοβολία – θόρυβος – θερμότητα – δόνηση κ.λπ., Φυσικές και μη καταστροφές (σεισμός 

κ.λπ.), Εκτίμηση-Διαχείριση επαγγελματικού κινδύνου, Τα καλώδια ρεύματος ασφαλή, 

Τραύματα από επαναλαμβανόμενες καταπονήσεις, Βλάβες στα μάτια από την ακτινοβολία 

της οθόνης, Προβλήματα που προέρχονται από την κακή στάση του σώματος 
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7η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας                                          Ώρες: 2 (Θεωρία)  

Περιεχόμενο:  

� Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας: Βασικές αρχές εργατικής 

νομοθεσίας, Μητρότητα και εργασία, Αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί για την υγιεινή 

και ασφάλεια της εργασίας, Ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου (Π.Δ. 17/96 άρθρο 

4 παρ. 14) 

� Αρχή της μη διάκρισης 

� Το ελληνικό σύστημα εργασιακών σχέσεων 

 

8η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Τεχνικές αναζήτησης εργασίας:                         Ώρες: 3 (Θεωρία) 

Περιεχόμενο:  

� Αυτοπροσδιορισμός – Ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής – Επαγγελματικός 

προσανατολισμός: Ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής – επαγγελματικός προσανατολισμός, 

μέθοδοι βελτίωσης της αυτοεικόνας και της ετεροεικόνας του ανέργου / υποψηφίου για 

θέση εργασίας,  

� Διαδικασίες – τρόποι αναζήτησης εργασίας: Τρόποι αναζήτησης εργασίας και 

πληροφόρησης, Φορείς εύρεσης εργασίας και ο ρόλος τους, Τι πρέπει να προσέχουμε κατά 

την αναζήτηση, Τρόποι αποστολής Βιογραφικού / Συνοδευτικής Επιστολής, Οργάνωση / 

Τήρηση αρχείου, Προγραμματισμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας, Επεξεργασία 

δεδομένων και λήψη αποφάσεων  

� Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος – συνοδευτικής επιστολής: 

� Συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού: Εξετάσεις/τεστ ειδικών γνωστικών 

ικανοτήτων, Τεστ / αξιολόγηση προσωπικότητας  

� Τεχνικές παρουσίας σε συνέντευξη – Προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη: Τρόποι 

ορισμού συνέντευξης / ραντεβού, Προετοιμασία για τη συνέντευξη, Άσκηση προσομοίωσης 

συνέντευξης επιλογής – παίξιμο ρόλων.  

� Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας: Πρώτη μέρα στη δουλειά, Εγκλιματισμός στο περιβάλλον 

εργασίας, Ενημέρωση από τον υπεύθυνο, Συμπεριφορά / εμφάνιση, Τι πρέπει να προσέχει, 

Τι θέλει ο εργοδότης 

� Χρήση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ: Επαγγελματικός 

προσανατολισμός, Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, Απασχόληση, Μέτρα για 

ειδικές κοινωνικές ομάδες, Ασφάλιση – Επιδόματα και παροχές 

� Βασικές αρχές για εκκίνηση επιχειρηματικότητας: Νομικό πλαίσιο, Οικονομικά δεδομένα, 

Ευκαιρίες επιχορήγησης επιχειρηματικής δραστηριότητας [Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Νόμος 

2601 /98 (Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη 

της χώρας και άλλες διατάξεις), Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα κ.λπ.], 

Αναφορά στις τρόπους εύρεσης- άντλησης πληροφοριών [Internet (site ΟΑΕΔ, Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Περιφέρειας), Γραφεία ενημέρωσης πολιτών] 

� Ειδική αναφορά στη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας και στα άτομα ευπαθών 
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κοινωνικά ομάδων. 

 

9η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Αξιολογήσεις προγράμματος από τους καταρτιζόμενους   Ώρες: 2 (Θεωρία) 

Περιεχόμενο: 

Μία (1) ώρα θα πραγματοποιηθεί χρονικά στη μέση του προγράμματος κατάρτισης και άλλη 

μία (1) στο τέλος της κατάρτισης. 

Στη μέση της εκπαιδευτικής διαδικασίας δίνεται ένα ερωτηματολόγιο στους καταρτιζόμενους 

στο οποίο τους ζητείται να αξιολογήσουν κάθε διαδικασία, συντελεστή ή παράγοντα που 

άμεσα ή έμμεσα επηρεάζει την εξέλιξη του προγράμματος κατάρτισης και συνεπώς την έκταση 

της επιτυχίας ή της αποτυχίας του έως εκείνη τη στιγμή. Προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν και κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότητα των όποιων 

διορθωτικών ενεργειών, η ενότητα στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα τοποθετηθεί σε σημείο, όπου 

έχει προηγηθεί ικανοποιητικός αριθμός ωρών του προγράμματος. Στο τέλος του ωρολογίου 

προγράμματος θα συμπληρωθεί από τους καταρτιζόμενους και το ερωτηματολόγιο τελικής 

αξιολόγησης στο οποίο τους ζητείται να αξιολογήσουν ότι περίπου αξιολόγησαν και στη μέση 

του προγράμματος. Σκοπός είναι να υπογραμμιστούν οι διαφορές από την προηγούμενη 

αξιολόγηση και έτσι να κριθεί τελικά και το πρόγραμμα, αλλά και το ΚΕΚ και οι συντελεστές του 

στο βαθμό που κατάφεραν και διόρθωσαν ή βελτίωσαν τα τυχόν «κακώς κείμενα» που ανέδειξε 

η ενδιάμεση αξιολόγηση.  

 Συνοπτική Παρουσίαση περιεχομένου και ωρών κατάρτισης του Προγράμματος:  

Εκπαιδευτική Ενότητα 

(τίτλος)  

Ώρες  
 

%  

Υποδοχή καταρτιζομένων – Έναρξη – Εισαγωγή – Ενημέρωση 1 

70% 

Βασικές γνώσεις λειτουργίας και χρήσης Η/Υ 9 

Παραγωγή αγροτικών προϊόντων 15 

Η τεχνολογία της ξήρανσης των αγροτικών προϊόντων σαν μέσο 

συντήρησης 
8 

Τρόποι προώθησης και οργάνωσης αγροτικών προϊόντων 12 

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας 4 

Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας 2 

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας 3 

Αξιολόγηση προγράμματος από τους καταρτιζόμενους 2 

Σύνολο  θεωρητικής κατάρτισης 56 

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις 24 30% 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 80 
100
% 
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Μεθοδολογία υλοποίησης 

Οι εκπαιδευτικοί όροι του προγράμματος κατάρτισης θα εφαρμοστούν σύμφωνα με το ισχύον 

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ. - Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 

55582/1933/25.07.2008 – ΦΕΚ 1491/ τ.Β΄/29.07.2008 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

αριθμ. 0.15968/3.2570 ΚΥΑ –ΦΕΚ 1503/Β/6-9-2010) καθώς και σε συμφωνία με τους όρους 

υλοποίησης που αφορούν τις δράσεις κατάρτισης, όπως αυτές καθορίζονται από τον Οδηγό 

Εφαρμογής της Πρόσκλησης και ότι απαιτηθεί από τον Τελικό Δικαιούχο και Ενδιάμεσο Φορέα 

Διαχείρισης του Προγράμματος «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας». 

α) Εκπαιδευτικές μέθοδοι: 

Σε κάθε φάση ανάπτυξης του εκπαιδευτικού περιεχομένου χρησιμοποιούνται κατάλληλα 

προσαρμοσμένες σε αυτό εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές. Χρησιμοποιούνται κυρίως οι 

ενεργητικές και οι ερωτηματικές μέθοδοι που είναι κατάλληλες για ενήλικες και οι οποίες 

εναλλάσσονται σε συνάρτηση με το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων. Αποφεύγονται οι παθητικές μέθοδοι που δημιουργούν 

μια διαδικασία «συσσώρευσης πληροφοριών» για τον καταρτιζόμενο, αλλά έχουν ως 

μειονεκτήματα τον ανεπαρκή χρόνο για συλλογισμό και σύγκριση, την αδράνεια, την 

ανυπαρξία ελέγχου της διαδικασίας μάθησης και την έλλειψη ανατροφοδότησης.  

Με στόχο να εξασφαλίσουμε την ενεργητικότητα και την συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επελέγησαν οι εκπαιδευτικές μέθοδοι τις οποίες μπορούμε να 

διακρίνουμε στις παρακάτω τρεις (3) βασικές κατηγορίες:  

Μέθοδοι παρουσίασης: Δραστηριότητες του εκπαιδευτή όπως, ανάλυση βασικών εννοιών 

μέσω του προφορικού λόγου, επίδειξη του τρόπου εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών 

πάντοτε με την χρήση εποπτικών μέσων όπως video-projector, και διαφανοσκόπιο. 

Συμμετοχικές μέθοδοι: Οι μέθοδοι αυτοί αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή 

και εκπαιδευομένων, λ.χ. ερωτήσεις, συζήτηση, ομάδες ανταλλαγής απόψεων. Οι συμμετοχικές 

δραστηριότητες αναπτύσσουν τις γνωστικές ικανότητες των εκπαιδευομένων, επιτρέπουν την 

ελεύθερη έκφραση, την ανάληψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων, καλλιεργώντας την κριτική 

σκέψη. 

Ευρετικές – Αυτενεργείς μέθοδοι: Είναι οι μέθοδοι με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι μόνοι τους 

ή σε ομάδες εκπονούν εργασίες, εξερευνούν και ανακαλύπτουν τη γνώση, λ.χ. άσκηση, 

πειράματα, μελέτη, σύνταξη κειμένων. Η ενεργητική μάθηση καλλιεργεί όχι μόνο τις γνωστικές, 

αλλά και τις συναισθηματικές και τις κοινωνικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων. 

Με την συνδυαστική χρήση των παραπάνω μεθόδων εξασφαλίζεται η ενεργητικότητα, η δράση 

των εκπαιδευόμενων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και η συμμετοχή τους στην 

υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών, έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι κατά την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, άμεσα και γρήγορα, να εφαρμόζουν τη 

γνώση στην πράξη. 

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών μεθόδων δεν υπάρχουν απόλυτα αποδεκτοί κανόνες, αλλά 

αυτές είναι αποτέλεσμα συνεκτίμησης διαφόρων παραγόντων όπως: 

- τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, 

- η χρονική διάρκεια του προγράμματος, 
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- το περιεχόμενο του προγράμματος, 

- η προσωπικότητα και οι ικανότητες του εκπαιδευτή.  

β) Εκπαιδευτικές Τεχνικές 

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών μεθόδων, σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα 

θα ακολουθηθούν οι κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, προκειμένου να επιτευχθεί η 

ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των καταρτιζομένων στην μαθησιακή διαδικασία και 

διεργασία.  

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικές που θα χρησιμοποιηθούν κατατάσσονται στις εξής 

κατηγορίες:  

∗ Τεχνικές ερωτηματικών μεθόδων (Διερεύνησης, Ανακάλυψης):  (π.χ. Καταιγισμός ιδεών, 

Επανενεργοποίηση της μνήμης). Αποτελούν για την ομάδα των καταρτιζομένων μαιευτική 

διαδικασία η οποία οδηγεί στην ανάδειξη των υπαρχουσών γνώσεων και στην 

συνειδητοποίηση των ικανοτήτων του κάθε καταρτιζόμενου.  

∗ Τεχνικές καταφατικών μεθόδων (Επίδειξης, Παρουσίασης):  (π.χ. Διάλεξη, Ερωτοαπόκριση, 

Επίδειξη). Μέσω αυτών των τεχνικών παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο τον 

θεματικών ενοτήτων.    

∗ Τεχνικές ενεργητικών μεθόδων (Εφαρμογής, Εξάσκησης): (π.χ. Ομάδες εργασίας, Μελέτες 

περιπτώσεων, Προσχεδιασμένη εργασία, Παιχνίδια προσομοίωσης, Ανατροφοδότηση, 

Εργαστηριακή άσκηση, Ομαδική περίληψη). Έρχονται να συμπληρώσουν τις γνώσεις που 

παρουσιάστηκαν κατά τις τεχνικές επίδειξης δίνοντας στους καταρτιζόμενους τη 

δυνατότητα να εξασκηθούν πάνω στο γνωστικό αντικείμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων.   

Τέλος, στο χώρο του συνεργαζόμενου ΚΕΚ θα τηρούνται οι κανόνες για την εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. 

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΕΚ ΙΝΕΚΑ 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/06/2013 έως 31/12/2013 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 9.599,90 €, το οποίο αναλύεται ως εξής : 

10 Καταρτιζόμενοι * 80 ώρες * 12 € ωριαίο κόστος (5 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα). 
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ΔΡΑΣΗ  17 

 

Τίτλος Δράσης :  Κατάρτιση ωφελουμένων στην Αγροτική Οικονομία – αρωματικά φυτά -   

φαρμακευτικά φυτά, ενεργειακές καλλιέργειες - στο Δήμο Εορδαίας 

Κατηγορία Δράσης :   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί στο Δήμο Εορδαίας της Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης, η τοπική αγορά του οποίου –σύμφωνα με τις έρευνες της επιστημονικής 

ομάδας– έχει αποδεδειγμένα ανάγκη κάλυψης του προτεινομένου αντικειμένου κατάρτισης. Το 

πρόγραμμα είναι διάρκειας 80 ωρών και απευθύνεται σε 10 ωφελούμενους του σχεδίου, 

αγρότες, ασφαλισμένους στον ΟΓΑ. Η αναλογία των ωρών κατάρτισης σε θεωρία – πρακτική 

είναι 70%-30% (56 ώρες θεωρία και 24 ώρες πρακτική). 

Το αντικείμενο του προγράμματος αφορά θέματα Αγροτικής Οικονομίας στο Δήμο Εορδαίας 

και ειδικότερα θέματα αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών και ενεργειακών καλλιεργειών. 

Σύμφωνα με το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Καλάθι Προϊόντων Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας» 

(ΑΝΚΟ, Ιανουάριος 2012), στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης υπάρχουν χαρακτηριστικά 

προϊόντα που η παραγωγή τους συγκεντρώνει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ορισμένα από αυτά 

παράγονται με τους απαιτούμενους όρους για να χαρακτηριστούν ως «προϊόντα ποιότητας», 

τόσο ως προς τις συνθήκες παραγωγής όσο και ως προς τις εφαρμοζόμενες τεχνικές. Μέχρι 

σήμερα λίγα από αυτά έχουν σημαντική αναγνωρισιμότητα, λόγω του ότι δεν είναι 

πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα ελληνική ή διεθνή πρότυπα ποιότητας. 

Ειδικότερα, στην Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης πιστοποιημένα προϊόντα είναι τα εξής: 

• Τυρί φέτα (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Κρόκος Κοζάνης (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Κρασιά Σιάτιστας, Βελβεντού (Τοπικός Οίνος – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 

• Μήλα Βερμίου Κοζάνης (Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων) 

• Οπωρικά Βελβεντού Κοζάνης (Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων) 

• Τυρί ανεβατό (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Τυρί Μπάντζος (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Κεφαλογραβιέρα (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Μανούρι (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

Στα πλαίσια εφαρμογής της Κοινής Οργάνωσης Αγορών που έχει θεσπιστεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και με Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

ύστερα από συνεργασία με τις τοπικές Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν καθοριστεί τα 

προωθούμενα και ενδεικνυόμενα είδη και ποικιλίες των κλάδων φυτικής και ζωικής παραγωγής 

αντίστοιχα. 
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Πρόκειται για: 

• Κρέας αιγοπροβάτων 

• Κρέας βοοειδών 

• Παραγωγή θηραματικών ειδών 

• Γαλακτοκομικά – τυροκομικά προϊόντα 

• Είδη και κλάδοι παραγωγής ζωοτροφών 

• Δενδρώδεις καλλιέργειες (Ξεχωρίζουν οι ξηροί καρποί, μήλα, τα αχλάδια, δαμάσκηνα 

κ.α.) 

• Αμπελοοινικά (Ξεχωρίζουν οι οινοποιήσιμες ποικιλίες, όπως αναφέρονται στην 

Απόφαση 406493/2000 / Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων και ελάχιστες 

επιτραπέζιες) 

• Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά  

• Ψυχανθή και πρωτεϊνούχα φυτά όπως, φακές, φασόλια, ρεβίθια, βίκος κ.α. 

 

Ειδικά για την περιοχή του Δ. Εορδαίας, τονίζονται ως: 

Ε. Ζ. 8 : Το λεκανοπέδιο Κοζάνης – Εορδαίας (Δήμοι Κοζάνης και Εορδαίας). 

• Σημαντικά προϊόντα: Τυροκομικά,  Όσπρια, Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά, 

Οπωρικά, Αραβόσιτος, Σιτηρά,  Μηδική, Πατάτες, Βόιο κρέας, Μέλι, Αγελαδινό γάλα, 

Κεράσια 

• Νέα προϊόντα: Ενεργειακά φυτά, Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά, Ξηροί καρποί, 

Σαλιγκάρια, Μανιτάρια – τρούφα, Μέλι, Οπωρικά, Κτηνοτροφικά φυτά 

• Προϊόντα για Πιστοποίηση Ποιότητας: Πατάτες, Οπωρικά, Μέλι, Κρασί 

• Προϊόντα για σύσταση Ομάδας Παραγωγών: Αγελαδινό γάλα, Κτηνοτροφικά φυτά, 

Πατάτες, Μέλι, Ενεργειακά φυτά 

 

Για να μπορέσει όμως ο κλάδος των αγροτικών προϊόντων να παίξει το ρόλο που περιγράφηκε, 

έχει σημαντικές ανάγκες από σύγχρονες παραγωγικές μονάδες και αντίστοιχα καλά 

εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό. 

Το κενό που υπάρχει στον τομέα των εξειδικευμένων στελεχών έρχεται να καλύψει το 

σεμινάριο που προτείνεται. 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος δομείται γενικά σε άξονες. Οι άξονες αυτοί 

σχεδιάστηκαν με τρόπο, ώστε να καλύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου του 

προγράμματος : είναι άνεργοι οι οποίοι πλήττονται από την ανεργία και τις συνέπειές της. Οι 

άξονες κατά σειρά σπουδαιότητας είναι: 

� η εξειδίκευση στο αντικείμενο της «παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών 

προϊόντων», το οποίο έχει αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας,  

� η παροχή γνώσεων στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και στον τρόπο λειτουργίας ενός 

εργασιακού περιβάλλοντος γενικότερα,  

� η εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και η απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων και δεξιοτήτων 

(συμβολή στην καταπολέμηση του «τεχνολογικού αναλφαβητισμού»),  

� η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση με τις έννοιες και πρακτικές για την τήρηση κανόνων 

υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.  
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Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο του προγράμματος είναι: 

1η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Υποδοχή καταρτιζομένων – Έναρξη – Εισαγωγή – Ενημέρωση         Ώρες: 1 (Θεωρία)  

Περιεχόμενο:  

• Ζητήματα απασχόλησης και ανεργίας. Παρουσίαση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την απασχόληση και την ανεργία, των επιδιώξεων και των πολιτικών του Ευρωπαϊκού 

κοινωνικού ταμείου. Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» -Θεματικό Αξονα 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 

Απασχόληση». 

2η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Βασικές γνώσεις λειτουργίας και χρήσης των Η/Υ:                   Ώρες: 10 (Θεωρία)  

Περιεχόμενα:  

� Εισαγωγή στην κοινωνία της πληροφορίας 

� Εφαρμογές των Η/Υ 

� Δίκτυα Υπολογιστών 

� Λειτουργικά συστήματα 

� Εισαγωγή στους Η/Υ: Τεχνολογικά χαρακτηριστικά Η/Υ, Υλικό – Λογισμικό, Βασικά 

αποθηκευτικά μέσα, Περιφερειακές μονάδες, Μονάδες εισόδου εξόδου 

� Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας των windows: Επιφάνεια εργασίας, Διαχείριση 

παραθύρων, Προσαρμογή στις απαιτήσεις κάθε χρήστη, Βοηθήματα, Αναζήτηση, Χρήση της 

βοήθειας των windows, Δημιουργία- Μετονομασία-Διαγραφή αρχείων, Δημιουργία- 

Μετονομασία-Διαγραφή φακέλων, Εργασίες με φακέλους και αρχεία (Μετακίνηση-

Αντιγραφή-Άνοιγμα), Ταξινόμηση – Αρχειοθέτηση – Ιεράρχηση αρχείων και φακέλων, 

Μέγεθος – Συμπίεση αρχείων, Κάδος ανακύκλωσης, Εκτύπωση 

� Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειμένου Word: Δημιουργία αρχείων κειμένου, Διαμόρφωση 

σελίδας, Εισαγωγή κειμένου, Επεξεργασία κειμένου, Μορφοποίηση κειμένου, Εισαγωγή – 

Επεξεργασία αντικειμένων, Εισαγωγή – Επεξεργασία κεφαλίδων, υποσέλιδων, Εισαγωγή – 

επεξεργασία πινάκων, Εισαγωγή αριθμών σελίδων, Εκτύπωση αρχείων κειμένου 

� Υπηρεσίες του Internet: Τρόποι σύνδεσης Internet –Υλικό – Λογισμικό, Προγράμματα 

πλοήγησης, Μηχανές αναζήτησης, Η αναζήτηση πληροφοριών στο internet, Χρήσιμες 

διευθύνσεις, Αποθήκευση δεδομένων, Προστασία από ιούς. 

 

3η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Παραγωγή αγροτικών προϊόντων       Ώρες 27 (15 ώρες θεωρία και 12 ώρες πρακτική) 

 

Περιεχόμενο θεωρίας: 

� Βασικές μονάδες παραγωγής αγροτικών οικολογικών προϊόντων. 

� Τυποποίηση, Προώθηση και διακίνηση των προϊόντων 

� Αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά 

� Ενεργειακές καλλιέργειες 

� Προσαρμογές των παραγωγικών επιχειρήσεων στις ανάγκες της αγοράς. 
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o Παραγωγή παραδοσιακών συνταγών 

o Νέες συσκευασίες προσαρμοσμένες στα μεγέθη που απαιτεί η αγορά. 

o Διαμόρφωση προϊόντων και συσκευασιών με τοπικά χαρακτηριστικά  

o Αξιοποίηση άλλων τοπικών χαρακτηριστικών υλικών σαν μέσα συσκευασίας. 

Περιεχόμενο πρακτικής: 

� Κατά τη διάρκεια της πρακτικής οι καταρτιζόμενοι θα ασχοληθούν και θα συμμετάσχουν 

στην πράξη με κάποιες από τις περιπτώσεις που διδάχθηκαν στην θεωρία. Επίσκεψη σε 

αντιπροσωπευτικές μονάδες και ανάλυση τρόπου λειτουργίας τους 

4η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Η τεχνολογία της ξήρανσης των αγροτικών προϊόντων σαν μέσο συντήρησης. 

Ώρες: 14 (8 ώρες θεωρία και 6 ώρες πρακτική)  

Περιεχόμενο θεωρίας: 

� Τι είναι η ξήρανση. 

� Τι επιτυγχάνουμε με αυτή. 

� Μέθοδοι ξήρανσης:  

o Ξήρανση στον αέρα 

o Ξήρανση με μηχανικά μέσα 

o Τύποι ξηραντήριων 

o Αφυδάτωση 

� Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ξήρανσης 

� Μεταβολές του τροφίμου στο στάδιο της ξήρανσης. 

� Μέσα και τρόποι συσκευασίας των αποξηραμένων προϊόντων. 

Ποιοτικός έλεγχος αποξηραμένων προϊόντων.  

 

Περιεχόμενο πρακτικής: 

� Στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι καταρτιζόμενοι θα δουν από κοντά και θα τους 

αναλυθούν όλα τα στάδια αποξήρανσης προϊόντων, καθώς και ο μηχανολογικός εξοπλισμός 

των γραμμών παραγωγής και οι αποθηκευτικοί χώροι, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα της 

όλης διαδικασίας παραγωγής, καθώς και των υλικών και μέσων συσκευασίας. 

5η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Τρόποι προώθησης και οργάνωσης αγροτικών προϊόντων  Ώρες: 18 (12 ώρες θεωρία 

και 6 ώρες πρακτική)  

Περιεχόμενο θεωρίας:  

� Λειτουργίες μάρκετινγκ 

� Ο ρόλος του μάρκετινγκ  

� Έλεγχος αγροτικού μάρκετινγκ 

� Θεωρητική προσέγγιση του αγροτικού μάρκετινγκ 

� Στόχοι και στρατηγικές διαφήμισης των αγροτικών προϊόντων 

� Μέσα μαζικής και ειδικής ενημέρωσης που χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση 

� Εκτίμηση υπάρχουσας κατάστασης 
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� Έρευνα τοπικής αγοράς  

� Είδη έρευνας 

� Προγραμματισμός έρευνας αγοράς 

� Καθορισμός στόχων 

� Καθορισμός ομάδων κοινού 

� Επιλογή μέσων και τεχνικών 

� Προϋπολογισμός δαπάνης 

� Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

� Δημόσιες σχέσεις 

� Προϊόν 

� Τιμολόγηση 

� Προπαγάνδα 

� Προώθηση 

� Τύπος (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, πρόσβαση στον τύπο, κανόνες συνέντευξης, 

κανόνες δελτίου τύπου) 

� Τηλεόραση (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, τεχνικές) 

� Ραδιόφωνο (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, τεχνικές) 

� Ταινίες, videos, αφίσες (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, τεχνικές) Ενημέρωση 

Περιεχόμενο πρακτικής: 

� Οι καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις τεχνικές δημοσίων σχέσεων 

και ειδικότερα στην ενημέρωση, την προώθηση, την διαφήμιση και το marketing 

6η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας                     Ώρες: 4 (Θεωρία)  

Περιεχόμενο:  

� Υποχρεώσεις εργοδοτών: Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, Γενικές και ειδικές 

υποχρεώσεις, Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, Επιχειρήσεις που μοιράζονται 

τον ίδιο χώρο εργασίας, Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων, Άλλες υποχρεώσεις, Κυρώσεις 

� Υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους εργασίας: Κίνδυνοι για την ασφάλεια στους χώρους 

εργασίας, Βασικές αρχές υγείας και ασφάλειας της εργασίας, Κίνδυνοι για την υγεία στους 

χώρους εργασίας. Επαγγελματικές ασθένειες, Φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, Οργάνωση εργασίας, 

Εργονομία και Μέσα Ατομικής Προστασίας, Πυροπροστασία, Ασφάλεια μηχανών – 

Ακτινοβολία – θόρυβος – θερμότητα – δόνηση κ.λπ., Φυσικές και μη καταστροφές (σεισμός 

κ.λπ.), Εκτίμηση-Διαχείριση επαγγελματικού κινδύνου, Τα καλώδια ρεύματος ασφαλή, 

Τραύματα από επαναλαμβανόμενες καταπονήσεις, Βλάβες στα μάτια από την ακτινοβολία 

της οθόνης, Προβλήματα που προέρχονται από την κακή στάση του σώματος 

7η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας                                          Ώρες: 2 (Θεωρία)  

Περιεχόμενο:  

� Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας: Βασικές αρχές εργατικής 

νομοθεσίας, Μητρότητα και εργασία, Αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί για την υγιεινή 

και ασφάλεια της εργασίας, Ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου (Π.Δ. 17/96 άρθρο 
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4 παρ. 14) 

� Αρχή της μη διάκρισης 

� Το ελληνικό σύστημα εργασιακών σχέσεων 

8η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Τεχνικές αναζήτησης εργασίας:                         Ώρες: 2(Θεωρία) 

Περιεχόμενο:  

� Αυτοπροσδιορισμός – Ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής – Επαγγελματικός 

προσανατολισμός: Ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής – επαγγελματικός προσανατολισμός, 

μέθοδοι βελτίωσης της αυτοεικόνας και της ετεροεικόνας του ανέργου / υποψηφίου για 

θέση εργασίας,  

� Διαδικασίες – τρόποι αναζήτησης εργασίας: Τρόποι αναζήτησης εργασίας και 

πληροφόρησης, Φορείς εύρεσης εργασίας και ο ρόλος τους, Τι πρέπει να προσέχουμε κατά 

την αναζήτηση, Τρόποι αποστολής Βιογραφικού / Συνοδευτικής Επιστολής, Οργάνωση / 

Τήρηση αρχείου, Προγραμματισμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας, Επεξεργασία 

δεδομένων και λήψη αποφάσεων  

� Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος – συνοδευτικής επιστολής: 

� Συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού: Εξετάσεις/τεστ ειδικών γνωστικών 

ικανοτήτων, Τεστ / αξιολόγηση προσωπικότητας  

� Τεχνικές παρουσίας σε συνέντευξη – Προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη: Τρόποι 

ορισμού συνέντευξης / ραντεβού, Προετοιμασία για τη συνέντευξη, Άσκηση προσομοίωσης 

συνέντευξης επιλογής – παίξιμο ρόλων.  

� Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας: Πρώτη μέρα στη δουλειά, Εγκλιματισμός στο περιβάλλον 

εργασίας, Ενημέρωση από τον υπεύθυνο, Συμπεριφορά / εμφάνιση, Τι πρέπει να προσέχει, 

Τι θέλει ο εργοδότης 

� Χρήση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ: Επαγγελματικός 

προσανατολισμός, Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, Απασχόληση, Μέτρα για 

ειδικές κοινωνικές ομάδες, Ασφάλιση – Επιδόματα και παροχές 

� Βασικές αρχές για εκκίνηση επιχειρηματικότητας: Νομικό πλαίσιο, Οικονομικά δεδομένα, 

Ευκαιρίες επιχορήγησης επιχειρηματικής δραστηριότητας [Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Νόμος 

2601 /98 (Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη 

της χώρας και άλλες διατάξεις), Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα κ.λπ.], 

Αναφορά στις τρόπους εύρεσης- άντλησης πληροφοριών [Internet (site ΟΑΕΔ, Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Περιφέρειας), Γραφεία ενημέρωσης πολιτών] 

� Ειδική αναφορά στη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας και στα άτομα ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων. 

9η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Αξιολογήσεις προγράμματος από τους καταρτιζόμενους   Ώρες: 2 (Θεωρία) 

Περιεχόμενο: 

Μία (1) ώρα θα πραγματοποιηθεί χρονικά στη μέση του προγράμματος κατάρτισης και άλλη 

μία (1) στο τέλος της κατάρτισης. 

Στη μέση της εκπαιδευτικής διαδικασίας δίνεται ένα ερωτηματολόγιο στους καταρτιζόμενους 
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στο οποίο τους ζητείται να αξιολογήσουν κάθε διαδικασία, συντελεστή ή παράγοντα που 

άμεσα ή έμμεσα επηρεάζει την εξέλιξη του προγράμματος κατάρτισης και συνεπώς την έκταση 

της επιτυχίας ή της αποτυχίας του έως εκείνη τη στιγμή. Προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν και κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότητα των όποιων 

διορθωτικών ενεργειών, η ενότητα στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα τοποθετηθεί σε σημείο, όπου 

έχει προηγηθεί ικανοποιητικός αριθμός ωρών του προγράμματος. Στο τέλος του ωρολογίου 

προγράμματος θα συμπληρωθεί από τους καταρτιζόμενους και το ερωτηματολόγιο τελικής 

αξιολόγησης στο οποίο τους ζητείται να αξιολογήσουν ότι περίπου αξιολόγησαν και στη μέση 

του προγράμματος. Σκοπός είναι να υπογραμμιστούν οι διαφορές από την προηγούμενη 

αξιολόγηση και έτσι να κριθεί τελικά και το πρόγραμμα, αλλά και το ΚΕΚ και οι συντελεστές του 

στο βαθμό που κατάφεραν και διόρθωσαν ή βελτίωσαν τα τυχόν «κακώς κείμενα» που ανέδειξε 

η ενδιάμεση αξιολόγηση.  

 Συνοπτική Παρουσίαση περιεχομένου και ωρών κατάρτισης του Προγράμματος:  

Εκπαιδευτική Ενότητα 

(τίτλος)  

Ώρες  
 

%  

Υποδοχή καταρτιζομένων – Έναρξη – Εισαγωγή – Ενημέρωση 1 

70% 

Βασικές γνώσεις λειτουργίας και χρήσης Η/Υ 10 

Παραγωγή αγροτικών προϊόντων 15 

Η τεχνολογία της ξήρανσης των αγροτικών προϊόντων σαν μέσο 

συντήρησης 
8 

Τρόποι προώθησης και οργάνωσης αγροτικών προϊόντων 12 

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας 4 

Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας 2 

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας 2 

Αξιολόγηση προγράμματος από τους καταρτιζόμενους 2 

Σύνολο θεωρητικής κατάρτισης 56 

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις 24 30% 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 80 100% 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Οι εκπαιδευτικοί όροι του προγράμματος κατάρτισης θα εφαρμοστούν σύμφωνα με το ισχύον 

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ. - Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 

55582/1933/25.07.2008 – ΦΕΚ 1491/ τ.Β΄/29.07.2008 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

αριθμ. 0.15968/3.2570 ΚΥΑ –ΦΕΚ 1503/Β/6-9-2010) καθώς και σε συμφωνία με τους όρους 

υλοποίησης που αφορούν τις δράσεις κατάρτισης, όπως αυτές καθορίζονται από τον Οδηγό 

Εφαρμογής της Πρόσκλησης και ότι απαιτηθεί από τον Τελικό Δικαιούχο και Ενδιάμεσο Φορέα 

Διαχείρισης του Προγράμματος «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας». 
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α) Εκπαιδευτικές μέθοδοι: 

Σε κάθε φάση ανάπτυξης του εκπαιδευτικού περιεχομένου χρησιμοποιούνται κατάλληλα 

προσαρμοσμένες σε αυτό εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές. Χρησιμοποιούνται κυρίως οι 

ενεργητικές και οι ερωτηματικές μέθοδοι που είναι κατάλληλες για ενήλικες και οι οποίες 

εναλλάσσονται σε συνάρτηση με το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων. Αποφεύγονται οι παθητικές μέθοδοι που δημιουργούν 

μια διαδικασία «συσσώρευσης πληροφοριών» για τον καταρτιζόμενο, αλλά έχουν ως 

μειονεκτήματα τον ανεπαρκή χρόνο για συλλογισμό και σύγκριση, την αδράνεια, την 

ανυπαρξία ελέγχου της διαδικασίας μάθησης και την έλλειψη ανατροφοδότησης.  

Με στόχο να εξασφαλίσουμε την ενεργητικότητα και την συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επελέγησαν οι εκπαιδευτικές μέθοδοι τις οποίες μπορούμε να 

διακρίνουμε στις παρακάτω τρεις (3) βασικές κατηγορίες:  

Μέθοδοι παρουσίασης: Δραστηριότητες του εκπαιδευτή όπως, ανάλυση βασικών εννοιών 

μέσω του προφορικού λόγου, επίδειξη του τρόπου εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών 

πάντοτε με την χρήση εποπτικών μέσων όπως video-projector, και διαφανοσκόπιο. 

Συμμετοχικές μέθοδοι: Οι μέθοδοι αυτοί αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή 

και εκπαιδευομένων, λ.χ. ερωτήσεις, συζήτηση, ομάδες ανταλλαγής απόψεων. Οι συμμετοχικές 

δραστηριότητες αναπτύσσουν τις γνωστικές ικανότητες των εκπαιδευομένων, επιτρέπουν την 

ελεύθερη έκφραση, την ανάληψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων, καλλιεργώντας την κριτική 

σκέψη. 

Ευρετικές – Αυτενεργείς μέθοδοι: Είναι οι μέθοδοι με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι μόνοι τους 

ή σε ομάδες εκπονούν εργασίες, εξερευνούν και ανακαλύπτουν τη γνώση, λ.χ. άσκηση, 

πειράματα, μελέτη, σύνταξη κειμένων. Η ενεργητική μάθηση καλλιεργεί όχι μόνο τις γνωστικές, 

αλλά και τις συναισθηματικές και τις κοινωνικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων. 

Με την συνδυαστική χρήση των παραπάνω μεθόδων εξασφαλίζεται η ενεργητικότητα, η δράση 

των εκπαιδευόμενων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και η συμμετοχή τους στην 

υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών, έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι κατά την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, άμεσα και γρήγορα, να εφαρμόζουν τη 

γνώση στην πράξη. 

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών μεθόδων δεν υπάρχουν απόλυτα αποδεκτοί κανόνες, αλλά 

αυτές είναι αποτέλεσμα συνεκτίμησης διαφόρων παραγόντων όπως: 

- τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, 

- η χρονική διάρκεια του προγράμματος, 

- το περιεχόμενο του προγράμματος, 

- η προσωπικότητα και οι ικανότητες του εκπαιδευτή.  

β) Εκπαιδευτικές Τεχνικές 

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών μεθόδων, σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα 

θα ακολουθηθούν οι κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, προκειμένου να επιτευχθεί η 
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ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των καταρτιζομένων στην μαθησιακή διαδικασία και 

διεργασία.  

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικές που θα χρησιμοποιηθούν κατατάσσονται στις εξής 

κατηγορίες:  

∗ Τεχνικές ερωτηματικών μεθόδων (Διερεύνησης, Ανακάλυψης):  (π.χ. Καταιγισμός ιδεών, 

Επανενεργοποίηση της μνήμης). Αποτελούν για την ομάδα των καταρτιζομένων μαιευτική 

διαδικασία η οποία οδηγεί στην ανάδειξη των υπαρχουσών γνώσεων και στην 

συνειδητοποίηση των ικανοτήτων του κάθε καταρτιζόμενου.  

∗ Τεχνικές καταφατικών μεθόδων (Επίδειξης, Παρουσίασης):  (π.χ. Διάλεξη, Ερωτοαπόκριση, 

Επίδειξη). Μέσω αυτών των τεχνικών παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο τον 

θεματικών ενοτήτων.    

∗ Τεχνικές ενεργητικών μεθόδων (Εφαρμογής, Εξάσκησης): (π.χ. Ομάδες εργασίας, Μελέτες 

περιπτώσεων, Προσχεδιασμένη εργασία, Παιχνίδια προσομοίωσης, Ανατροφοδότηση, 

Εργαστηριακή άσκηση, Ομαδική περίληψη). Έρχονται να συμπληρώσουν τις γνώσεις που 

παρουσιάστηκαν κατά τις τεχνικές επίδειξης δίνοντας στους καταρτιζόμενους τη 

δυνατότητα να εξασκηθούν πάνω στο γνωστικό αντικείμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων.   

Τέλος, στο χώρο του συνεργαζόμενου ΚΕΚ θα τηρούνται οι κανόνες για την εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. 

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΕΚ ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/06/2013 έως 31/12/2013. 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 9.592,20 €, το οποίο αναλύεται ως εξής : 

10 Καταρτιζόμενοι * 80 ώρες * 12 € περίπου ωριαίο κόστος  
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ΔΡΑΣΗ  18 

 

Τίτλος Δράσης :   Κατάρτιση ωφελουμένων στην Αγροτική Οικονομία  – κτηνοτροφικά  

προϊόντα - στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού 

Κατηγορία Δράσης :   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού της 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η τοπική αγορά του οποίου έχει αποδεδειγμένα ανάγκη 

κάλυψης του προτεινομένου αντικειμένου κατάρτισης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

μελέτης ανάλυσης της τοπικής αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 80 ωρών και 

απευθύνεται σε 10 ωφελούμενους του σχεδίου, αγρότες, ασφαλισμένους στον ΟΓΑ. Η 

αναλογία των ωρών κατάρτισης σε θεωρία – πρακτική είναι 70%-30% (56 ώρες θεωρία και 24 

ώρες πρακτική). 

Το αντικείμενο του προγράμματος αφορά θέματα Αγροτικής Οικονομίας στο Δήμο Σερβίων – 

Βελβεντού και ειδικότερα κτηνοτροφικών προϊόντων. 

Σύμφωνα με το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Καλάθι Προϊόντων Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας» 

(ΑΝΚΟ, Ιανουάριος 2012), στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης υπάρχουν χαρακτηριστικά 

προϊόντα που η παραγωγή τους συγκεντρώνει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ορισμένα από τα 

αυτά παράγονται με τους απαιτούμενους όρους για να χαρακτηριστούν ως «προϊόντα 

ποιότητας», τόσο ως προς τις συνθήκες παραγωγής όσο και ως προς τις εφαρμοζόμενες 

τεχνικές. Μέχρι σήμερα λίγα από αυτά έχουν σημαντική αναγνωρισιμότητα, λόγω του ότι δεν 

είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα ελληνική ή διεθνή πρότυπα ποιότητας. 

Ειδικότερα, στην Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης πιστοποιημένα προϊόντα είναι τα εξής: 

• Τυρί φέτα (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Κρόκος Κοζάνης (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Κρασιά Σιάτιστας, Βελβεντού (Τοπικός Οίνος – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 

• Μήλα Βερμίου Κοζάνης (Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων) 

• Οπωρικά Βελβεντού Κοζάνης (Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων) 

• Τυρί ανεβατό (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Τυρί Μπάντζος (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Κεφαλογραβιέρα (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Μανούρι (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

Στα πλαίσια εφαρμογής της Κοινής Οργάνωσης Αγορών που έχει θεσπιστεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και με Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

ύστερα από συνεργασία με τις τοπικές Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν καθοριστεί τα 
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προωθούμενα και ενδεικνυόμενα είδη και ποικιλίες των κλάδων φυτικής και ζωικής παραγωγής 

αντίστοιχα. 

Πρόκειται για: 

• Κρέας αιγοπροβάτων 

• Κρέας βοοειδών 

• Παραγωγή θηραματικών ειδών 

• Γαλακτοκομικά – τυροκομικά προϊόντα 

• Είδη και κλάδοι παραγωγής ζωοτροφών 

• Δενδρώδεις καλλιέργειες (Ξεχωρίζουν οι ξηροί καρποί, μήλα, τα αχλάδια, δαμάσκηνα 

κ.α.) 

• Αμπελοοινικά (Ξεχωρίζουν οι οινοποιήσιμες ποικιλίες, όπως αναφέρονται στην 

Απόφαση 406493/2000 / Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων και ελάχιστες 

επιτραπέζιες) 

• Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά  

• Ψυχανθή και πρωτεϊνούχα φυτά όπως, φακές, φασόλια, ρεβίθια, βίκος κ.α. 

Ειδικά για την περιοχή του Δ. Σερβίων Βελβεντού: 

Ε.Ζ. 5 : Το νότιο τμήμα της Π. Ε. Κοζάνης με την ευρύτερη περιοχή της λίμνης Πολυφύτου και 
τους ορεινούς όγκους των Πιερίων και Καμβουνίων (Δήμος Σερβίων - Βελβενδού). 

• Σημαντικά προϊόντα: Τυροκομικά, Κρέας αμνοεριφίων, Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά, 

Οπωρικά, Αραβόσιτος, Σιτηρά, Κηπευτικά, Μηδική, Πατάτες, Βόιο κρέας, Αγελαδινό γάλα, 

Ελαιοκομικά 

• Νέα προϊόντα: Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά, Ξηροί καρποί, Σαλιγκάρια, Πολυδύναμα 

φυτά (ιπποφαές) 

• Προϊόντα για Πιστοποίηση Ποιότητας: Τυροκομικά, Κηπευτικά, Πατάτες, Οπωρικά, Κρασί, 

Πολυδύναμα φυτά, Καρύδια Αμύγδαλα 

• Προϊόντα για σύσταση Ομάδας Παραγωγών: Τυροκομικά, Κηπευτικά, Αγελαδινό γάλα, 

Κρασί, Κτηνοτροφικά φυτά, Σιτηρά, Καρύδια – αμύγδαλα 

 

Για να μπορέσει όμως ο κλάδος των αγροτικών προϊόντων να παίξει το ρόλο που περιγράφηκε, 

έχει σημαντικές ανάγκες από σύγχρονες παραγωγικές μονάδες και αντίστοιχα καλά 

εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό. 

Το κενό που υπάρχει στον τομέα των εξειδικευμένων στελεχών έρχεται να καλύψει το 

σεμινάριο που προτείνεται. 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος δομείται γενικά σε άξονες. Οι άξονες αυτοί 

σχεδιάστηκαν με τρόπο, ώστε να καλύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου του 

προγράμματος: είναι άνεργοι οι οποίοι πλήττονται από την ανεργία και τις συνέπειές της. Οι 

άξονες κατά σειρά σπουδαιότητας είναι: 

� η εξειδίκευση στο αντικείμενο της «Αγροτικής Οικονομίας-κτηνοτροφικά προϊόντα», το 

οποίο έχει αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας,  

� η παροχή γνώσεων στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και στον τρόπο λειτουργίας ενός 

εργασιακού περιβάλλοντος γενικότερα,  

� η εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και η απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων και δεξιοτήτων 

(συμβολή στην καταπολέμηση του «τεχνολογικού αναλφαβητισμού»),  



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 112/466 

 

� η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση με τις έννοιες και πρακτικές για την τήρηση κανόνων 

υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.  

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο του προγράμματος είναι: 

1η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Υποδοχή καταρτιζομένων – Έναρξη – Εισαγωγή – Ενημέρωση         Ώρες: 1 (Θεωρία)  

Περιεχόμενο:  

• Ζητήματα απασχόλησης και ανεργίας. Παρουσίαση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την απασχόληση και την ανεργία, των επιδιώξεων και των πολιτικών του Ευρωπαϊκού 

κοινωνικού ταμείου. Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» -Θεματικό Αξονα 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 

Απασχόληση». 

 

2η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Βασικές γνώσεις λειτουργίας και χρήσης των Η/Υ:                   Ώρες: 8 (Θεωρία)  

Περιεχόμενα:  

� Εισαγωγή στην κοινωνία της πληροφορίας 

� Εφαρμογές των Η/Υ 

� Δίκτυα Υπολογιστών 

� Λειτουργικά συστήματα 

� Εισαγωγή στους Η/Υ: Τεχνολογικά χαρακτηριστικά Η/Υ, Υλικό – Λογισμικό, Βασικά 

αποθηκευτικά μέσα, Περιφερειακές μονάδες, Μονάδες εισόδου εξόδου 

� Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας των windows: Επιφάνεια εργασίας, Διαχείριση 

παραθύρων, Προσαρμογή στις απαιτήσεις κάθε χρήστη, Βοηθήματα, Αναζήτηση, Χρήση της 

βοήθειας των windows, Δημιουργία- Μετονομασία-Διαγραφή αρχείων, Δημιουργία- 

Μετονομασία-Διαγραφή φακέλων, Εργασίες με φακέλους και αρχεία (Μετακίνηση-

Αντιγραφή-Άνοιγμα), Ταξινόμηση – Αρχειοθέτηση – Ιεράρχηση αρχείων και φακέλων, 

Μέγεθος – Συμπίεση αρχείων, Κάδος ανακύκλωσης, Εκτύπωση 

� Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειμένου Word: Δημιουργία αρχείων κειμένου, Διαμόρφωση 

σελίδας, Εισαγωγή κειμένου, Επεξεργασία κειμένου, Μορφοποίηση κειμένου, Εισαγωγή – 

Επεξεργασία αντικειμένων, Εισαγωγή – Επεξεργασία κεφαλίδων, υποσέλιδων, Εισαγωγή – 

επεξεργασία πινάκων, Εισαγωγή αριθμών σελίδων, Εκτύπωση αρχείων κειμένου 

� Υπηρεσίες του Internet: Τρόποι σύνδεσης Internet –Υλικό – Λογισμικό, Προγράμματα 

πλοήγησης, Μηχανές αναζήτησης, Η αναζήτηση πληροφοριών στο internet, Χρήσιμες 

διευθύνσεις, Αποθήκευση δεδομένων, Προστασία από ιούς. 

 

3η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Παραγωγή αγροτικών προϊόντων       Ώρες 39 (25 ώρες θεωρία και 14 πρακτική) 

Περιεχόμενο θεωρίας: 

� Βασικές μονάδες παραγωγής αγροτικών οικολογικών προϊόντων. 

� Τυποποίηση, Προώθηση και διακίνηση των προϊόντων 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 113/466 

 

� Κτηνοτροφικά προιόντα 

� Προσαρμογές των παραγωγικών επιχειρήσεων στις ανάγκες της αγοράς. 

o Παραγωγή παραδοσιακών συνταγών 

o Νέες συσκευασίες προσαρμοσμένες στα μεγέθη που απαιτεί η αγορά. 

o Διαμόρφωση προϊόντων και συσκευασιών με τοπικά χαρακτηριστικά  

o Αξιοποίηση άλλων τοπικών χαρακτηριστικών υλικών σαν μέσα συσκευασίας. 

Περιεχόμενο πρακτικής: 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής οι καταρτιζόμενοι θα ασχοληθούν και θα συμμετάσχουν στην 

πράξη με κάποιες από τις περιπτώσεις που διδάχθηκαν στην θεωρία. Επίσκεψη σε 

αντιπροσωπευτικές μονάδες και ανάλυση τρόπου λειτουργίας τους 

4η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Τρόποι προώθησης και οργάνωσης αγροτικών προϊόντων  Ώρες: 22 (12 ώρες θεωρία 

και 10 ώρες πρακτική)  

Περιεχόμενο θεωρίας:  

� Λειτουργίες μάρκετινγκ 

� Ο ρόλος του μάρκετινγκ  

� Έλεγχος αγροτικού μάρκετινγκ 

� Θεωρητική προσέγγιση του αγροτικού μάρκετινγκ 

� Στόχοι και στρατηγικές διαφήμισης των αγροτικών προϊόντων 

� Μέσα μαζικής και ειδικής ενημέρωσης που χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση 

� Εκτίμηση υπάρχουσας κατάστασης 

� Έρευνα τοπικής αγοράς  

� Είδη έρευνας 

� Προγραμματισμός έρευνας αγοράς 

� Καθορισμός στόχων 

� Καθορισμός ομάδων κοινού 

� Επιλογή μέσων και τεχνικών 

� Προϋπολογισμός δαπάνης 

� Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

� Δημόσιες σχέσεις 

� Προϊόν 

� Τιμολόγηση 

� Προπαγάνδα 

� Προώθηση 

� Τύπος (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, πρόσβαση στον τύπο, κανόνες συνέντευξης, 

κανόνες δελτίου τύπου) 

� Τηλεόραση (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, τεχνικές) 

� Ραδιόφωνο (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, τεχνικές) 

� Ταινίες, videos, αφίσες (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, τεχνικές) Ενημέρωση 
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Περιεχόμενο πρακτικής: 

Οι καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις τεχνικές δημοσίων σχέσεων και 

ειδικότερα στην ενημέρωση, την προώθηση, την διαφήμιση και το marketing 

5η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας                     Ώρες: 4 (Θεωρία)  

Περιεχόμενο:  

� Υποχρεώσεις εργοδοτών: Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, Γενικές και ειδικές 

υποχρεώσεις, Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, Επιχειρήσεις που μοιράζονται 

τον ίδιο χώρο εργασίας, Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων, Άλλες υποχρεώσεις, Κυρώσεις 

� Υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους εργασίας: Κίνδυνοι για την ασφάλεια στους χώρους 

εργασίας, Βασικές αρχές υγείας και ασφάλειας της εργασίας, Κίνδυνοι για την υγεία στους 

χώρους εργασίας. Επαγγελματικές ασθένειες, Φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, Οργάνωση εργασίας, 

Εργονομία και Μέσα Ατομικής Προστασίας, Πυροπροστασία, Ασφάλεια μηχανών – 

Ακτινοβολία – θόρυβος – θερμότητα – δόνηση κ.λπ., Φυσικές και μη καταστροφές (σεισμός 

κ.λπ.), Εκτίμηση-Διαχείριση επαγγελματικού κινδύνου, Τα καλώδια ρεύματος ασφαλή, 

Τραύματα από επαναλαμβανόμενες καταπονήσεις, Βλάβες στα μάτια από την ακτινοβολία 

της οθόνης, Προβλήματα που προέρχονται από την κακή στάση του σώματος 

 

6η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας                                          Ώρες: 2 (Θεωρία)  

Περιεχόμενο:  

� Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας: Βασικές αρχές εργατικής 

νομοθεσίας, Μητρότητα και εργασία, Αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί για την υγιεινή 

και ασφάλεια της εργασίας, Ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου (Π.Δ. 17/96 άρθρο 

4 παρ. 14) 

� Αρχή της μη διάκρισης 

� Το ελληνικό σύστημα εργασιακών σχέσεων 

7η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Τεχνικές αναζήτησης εργασίας:                         Ώρες: 2 (Θεωρία) 

 Περιεχόμενο:  

� Αυτοπροσδιορισμός – Ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής – Επαγγελματικός 

προσανατολισμός: Ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής – επαγγελματικός προσανατολισμός, 

μέθοδοι βελτίωσης της αυτοεικόνας και της ετεροεικόνας του ανέργου / υποψηφίου για 

θέση εργασίας,  

� Διαδικασίες – τρόποι αναζήτησης εργασίας: Τρόποι αναζήτησης εργασίας και 

πληροφόρησης, Φορείς εύρεσης εργασίας και ο ρόλος τους, Τι πρέπει να προσέχουμε κατά 

την αναζήτηση, Τρόποι αποστολής Βιογραφικού / Συνοδευτικής Επιστολής, Οργάνωση / 

Τήρηση αρχείου, Προγραμματισμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας, Επεξεργασία 

δεδομένων και λήψη αποφάσεων  

� Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος – συνοδευτικής επιστολής: 
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� Συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού: Εξετάσεις/τεστ ειδικών γνωστικών 

ικανοτήτων, Τεστ / αξιολόγηση προσωπικότητας  

� Τεχνικές παρουσίας σε συνέντευξη – Προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη: Τρόποι 

ορισμού συνέντευξης / ραντεβού, Προετοιμασία για τη συνέντευξη, Άσκηση προσομοίωσης 

συνέντευξης επιλογής – παίξιμο ρόλων.  

� Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας: Πρώτη μέρα στη δουλειά, Εγκλιματισμός στο περιβάλλον 

εργασίας, Ενημέρωση από τον υπεύθυνο, Συμπεριφορά / εμφάνιση, Τι πρέπει να προσέχει, 

Τι θέλει ο εργοδότης 

� Χρήση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ: Επαγγελματικός 

προσανατολισμός, Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, Απασχόληση, Μέτρα για 

ειδικές κοινωνικές ομάδες, Ασφάλιση – Επιδόματα και παροχές 

� Βασικές αρχές για εκκίνηση επιχειρηματικότητας: Νομικό πλαίσιο, Οικονομικά δεδομένα, 

Ευκαιρίες επιχορήγησης επιχειρηματικής δραστηριότητας [Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Νόμος 

2601 /98 (Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη 

της χώρας και άλλες διατάξεις), Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα κ.λπ.], 

Αναφορά στις τρόπους εύρεσης- άντλησης πληροφοριών [Internet (site ΟΑΕΔ, Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Περιφέρειας), Γραφεία ενημέρωσης πολιτών] 

� Ειδική αναφορά στη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας και στα άτομα ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων. 

8η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Αξιολογήσεις προγράμματος από τους καταρτιζόμενους   Ώρες: 2 (Θεωρία) 

Περιεχόμενο: 

Μία (1) ώρα θα πραγματοποιηθεί χρονικά στη μέση του προγράμματος κατάρτισης και άλλη 

μία (1) στο τέλος της κατάρτισης. 

Στη μέση της εκπαιδευτικής διαδικασίας δίνεται ένα ερωτηματολόγιο στους καταρτιζόμενους 

στο οποίο τους ζητείται να αξιολογήσουν κάθε διαδικασία, συντελεστή ή παράγοντα που 

άμεσα ή έμμεσα επηρεάζει την εξέλιξη του προγράμματος κατάρτισης και συνεπώς την έκταση 

της επιτυχίας ή της αποτυχίας του έως εκείνη τη στιγμή. Προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν και κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότητα των όποιων 

διορθωτικών ενεργειών, η ενότητα στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα τοποθετηθεί σε σημείο, όπου 

έχει προηγηθεί ικανοποιητικός αριθμός ωρών του προγράμματος. Στο τέλος του ωρολογίου 

προγράμματος θα συμπληρωθεί από τους καταρτιζόμενους και το ερωτηματολόγιο τελικής 

αξιολόγησης στο οποίο τους ζητείται να αξιολογήσουν ότι περίπου αξιολόγησαν και στη μέση 

του προγράμματος. Σκοπός είναι να υπογραμμιστούν οι διαφορές από την προηγούμενη 

αξιολόγηση και έτσι να κριθεί τελικά και το πρόγραμμα, αλλά και το ΚΕΚ και οι συντελεστές του 

στο βαθμό που κατάφεραν και διόρθωσαν ή βελτίωσαν τα τυχόν «κακώς κείμενα» που ανέδειξε 

η ενδιάμεση αξιολόγηση.  
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 Συνοπτική Παρουσίαση περιεχομένου και ωρών κατάρτισης του Προγράμματος:  

Εκπαιδευτική Ενότητα 

(τίτλος)  

Ώρες  
 

%  

Υποδοχή καταρτιζομένων – Έναρξη – Εισαγωγή – Ενημέρωση 1 

70% 

Βασικές γνώσεις λειτουργίας και χρήσης Η/Υ 8 

Παραγωγή αγροτικών προϊόντων 25 

Τρόποι προώθησης και οργάνωσης αγροτικών προϊόντων 12 

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας 4 

Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας 2 

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας 2 

Αξιολόγηση προγράμματος από τους καταρτιζόμενους 2 

Σύνολο θεωρητικής κατάρτισης 56 

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις 24 30% 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 80 100% 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Οι εκπαιδευτικοί όροι του προγράμματος κατάρτισης θα εφαρμοστούν σύμφωνα με το ισχύον 

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ. - Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 

55582/1933/25.07.2008 – ΦΕΚ 1491/ τ.Β΄/29.07.2008 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

αριθμ. 0.15968/3.2570 ΚΥΑ –ΦΕΚ 1503/Β/6-9-2010) καθώς και σε συμφωνία με τους όρους 

υλοποίησης που αφορούν τις δράσεις κατάρτισης, όπως αυτές καθορίζονται από τον Οδηγό 

Εφαρμογής της Πρόσκλησης και ότι απαιτηθεί από τον Τελικό Δικαιούχο και Ενδιάμεσο Φορέα 

Διαχείρισης του Προγράμματος «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας». 

α) Εκπαιδευτικές μέθοδοι: 

Σε κάθε φάση ανάπτυξης του εκπαιδευτικού περιεχομένου χρησιμοποιούνται κατάλληλα 

προσαρμοσμένες σε αυτό εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές. Χρησιμοποιούνται κυρίως οι 

ενεργητικές και οι ερωτηματικές μέθοδοι που είναι κατάλληλες για ενήλικες και οι οποίες 

εναλλάσσονται σε συνάρτηση με το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων. Αποφεύγονται οι παθητικές μέθοδοι που δημιουργούν 

μια διαδικασία «συσσώρευσης πληροφοριών» για τον καταρτιζόμενο, αλλά έχουν ως 

μειονεκτήματα τον ανεπαρκή χρόνο για συλλογισμό και σύγκριση, την αδράνεια, την 

ανυπαρξία ελέγχου της διαδικασίας μάθησης και την έλλειψη ανατροφοδότησης.  

Με στόχο να εξασφαλίσουμε την ενεργητικότητα και την συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επελέγησαν οι εκπαιδευτικές μέθοδοι τις οποίες μπορούμε να 

διακρίνουμε στις παρακάτω τρεις (3) βασικές κατηγορίες:  

Μέθοδοι παρουσίασης: Δραστηριότητες του εκπαιδευτή όπως, ανάλυση βασικών εννοιών 

μέσω του προφορικού λόγου, επίδειξη του τρόπου εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών 

πάντοτε με την χρήση εποπτικών μέσων όπως video-projector, και διαφανοσκόπιο. 
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Συμμετοχικές μέθοδοι: Οι μέθοδοι αυτοί αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή 

και εκπαιδευομένων, λ.χ. ερωτήσεις, συζήτηση, ομάδες ανταλλαγής απόψεων. Οι συμμετοχικές 

δραστηριότητες αναπτύσσουν τις γνωστικές ικανότητες των εκπαιδευομένων, επιτρέπουν την 

ελεύθερη έκφραση, την ανάληψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων, καλλιεργώντας την κριτική 

σκέψη. 

Ευρετικές – Αυτενεργείς μέθοδοι: Είναι οι μέθοδοι με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι μόνοι τους 

ή σε ομάδες εκπονούν εργασίες, εξερευνούν και ανακαλύπτουν τη γνώση, λ.χ. άσκηση, 

πειράματα, μελέτη, σύνταξη κειμένων. Η ενεργητική μάθηση καλλιεργεί όχι μόνο τις γνωστικές, 

αλλά και τις συναισθηματικές και τις κοινωνικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων. 

Με την συνδυαστική χρήση των παραπάνω μεθόδων εξασφαλίζεται η ενεργητικότητα, η δράση 

των εκπαιδευόμενων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και η συμμετοχή τους στην 

υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών, έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι κατά την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, άμεσα και γρήγορα, να εφαρμόζουν τη 

γνώση στην πράξη. 

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών μεθόδων δεν υπάρχουν απόλυτα αποδεκτοί κανόνες, αλλά 

αυτές είναι αποτέλεσμα συνεκτίμησης διαφόρων παραγόντων όπως: 

- τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, 

- η χρονική διάρκεια του προγράμματος, 

- το περιεχόμενο του προγράμματος, 

- η προσωπικότητα και οι ικανότητες του εκπαιδευτή.  

β) Εκπαιδευτικές Τεχνικές 

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών μεθόδων, σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα 

θα ακολουθηθούν οι κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, προκειμένου να επιτευχθεί η 

ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των καταρτιζομένων στην μαθησιακή διαδικασία και 

διεργασία.  

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικές που θα χρησιμοποιηθούν κατατάσσονται στις εξής 

κατηγορίες:  

∗ Τεχνικές ερωτηματικών μεθόδων (Διερεύνησης, Ανακάλυψης):  (π.χ. Καταιγισμός ιδεών, 

Επανενεργοποίηση της μνήμης). Αποτελούν για την ομάδα των καταρτιζομένων μαιευτική 

διαδικασία η οποία οδηγεί στην ανάδειξη των υπαρχουσών γνώσεων και στην 

συνειδητοποίηση των ικανοτήτων του κάθε καταρτιζόμενου.  

∗ Τεχνικές καταφατικών μεθόδων (Επίδειξης, Παρουσίασης):  (π.χ. Διάλεξη, Ερωτοαπόκριση, 

Επίδειξη). Μέσω αυτών των τεχνικών παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο τον 

θεματικών ενοτήτων.    

∗ Τεχνικές ενεργητικών μεθόδων (Εφαρμογής, Εξάσκησης): (π.χ. Ομάδες εργασίας, Μελέτες 

περιπτώσεων, Προσχεδιασμένη εργασία, Παιχνίδια προσομοίωσης, Ανατροφοδότηση, 

Εργαστηριακή άσκηση, Ομαδική περίληψη). Έρχονται να συμπληρώσουν τις γνώσεις που 

παρουσιάστηκαν κατά τις τεχνικές επίδειξης δίνοντας στους καταρτιζόμενους τη 

δυνατότητα να εξασκηθούν πάνω στο γνωστικό αντικείμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων.   

Τέλος, στο χώρο του συνεργαζόμενου ΚΕΚ θα τηρούνται οι κανόνες για την εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 118/466 

 

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΕΚ ΙΝΕΚΑ. 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/06/2013 έως 31/12/2013 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 9.596,80 €, το οποίο αναλύεται ως 

εξής : 10 Καταρτιζόμενοι * 80 ώρες * 12 € ωριαίο κόστος (5 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα).   
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ΔΡΑΣΗ  19 

 

Τίτλος Δράσης :  Κατάρτιση ωφελουμένων στην Αγροτική Οικονομία –αμπελλουργία, 

οινοποιία- στο Δήμο Βοϊου 

Κατηγορία Δράσης :   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί στο Δήμο Βοϊου της Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης, η τοπική αγορά του οποίου έχει αποδεδειγμένα ανάγκη κάλυψης του 

προτεινομένου αντικειμένου κατάρτισης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης ανάλυσης 

της τοπικής αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 80 ωρών και απευθύνεται σε 10 

ωφελούμενους του σχεδίου, αγρότες, ασφαλισμένους στον ΟΓΑ. Η αναλογία των ωρών 

κατάρτισης σε θεωρία – πρακτική είναι 70%-30% (56 ώρες θεωρία και 24 ώρες πρακτική). 

Το αντικείμενο του προγράμματος αφορά θέματα Αγροτικής Οικονομίας στο Δήμο Βοϊου και 

ειδικότερα αμπελουργίας – οινοποιίας. 

Σύμφωνα με το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Καλάθι Προϊόντων Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας» 

(ΑΝΚΟ, Ιανουάριος 2012), στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης υπάρχουν χαρακτηριστικά 

προϊόντα που η παραγωγή τους συγκεντρώνει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ορισμένα από τα 

αυτά παράγονται με τους απαιτούμενους όρους για να χαρακτηριστούν ως «προϊόντα 

ποιότητας», τόσο ως προς τις συνθήκες παραγωγής όσο και ως προς τις εφαρμοζόμενες 

τεχνικές. Μέχρι σήμερα λίγα από αυτά έχουν σημαντική αναγνωρισιμότητα, λόγω του ότι δεν 

είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα ελληνικά ή διεθνή πρότυπα ποιότητας. 

Ειδικότερα, στην Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης πιστοποιημένα προϊόντα είναι τα εξής: 

• Τυρί φέτα (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Κρόκος Κοζάνης (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Κρασιά Σιάτιστας, Βελβεντού (Τοπικός Οίνος – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 

• Μήλα Βερμίου Κοζάνης (Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων) 

• Οπωρικά Βελβεντού Κοζάνης (Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων) 

• Τυρί ανεβατό (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Τυρί Μπάντζος (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Κεφαλογραβιέρα (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• Μανούρι (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

Στα πλαίσια εφαρμογής της Κοινής Οργάνωσης Αγορών που έχει θεσπιστεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και με Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

ύστερα από συνεργασία με τις τοπικές Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν καθοριστεί τα 

προωθούμενα και ενδεικνυόμενα είδη και ποικιλίες των κλάδων φυτικής και ζωικής παραγωγής 

αντίστοιχα. 
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Πρόκειται για: 

• Κρέας αιγοπροβάτων 

• Κρέας βοοειδών 

• Παραγωγή θηραματικών ειδών 

• Γαλακτοκομικά – τυροκομικά προϊόντα 

• Είδη και κλάδοι παραγωγής ζωοτροφών 

• Δενδρώδεις καλλιέργειες (Ξεχωρίζουν οι ξηροί καρποί, μήλα, τα αχλάδια, δαμάσκηνα 

κ.α.) 

• Αμπελοοινικά (Ξεχωρίζουν οι οινοποιήσιμες ποικιλίες, όπως αναφέρονται στην 

Απόφαση 406493/2000 / Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων και ελάχιστες 

επιτραπέζιες) 

• Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά  

• Ψυχανθή και πρωτεϊνούχα φυτά όπως, φακές, φασόλια, ρεβίθια, βίκος κ.α. 

Ειδικά για την περιοχή του Δ. Σερβίων Βελβεντού: 

Ε.Ζ. 5 : Το νότιο τμήμα της Π. Ε. Κοζάνης με την ευρύτερη περιοχή της λίμνης Πολυφύτου και 
τους ορεινούς όγκους των Πιερίων και Καμβουνίων (Δήμος Σερβίων - Βελβενδού). 

• Σημαντικά προϊόντα: Τυροκομικά, Κρέας αμνοεριφίων, Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά, 

Οπωρικά, Αραβόσιτος, Σιτηρά, Κηπευτικά, Μηδική, Πατάτες, Βόιο κρέας, Αγελαδινό γάλα, 

Ελαιοκομικά 

• Νέα προϊόντα: Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά, Ξηροί καρποί, Σαλιγκάρια, Πολυδύναμα 

φυτά (ιπποφαές) 

• Προϊόντα για Πιστοποίηση Ποιότητας: Τυροκομικά, Κηπευτικά, Πατάτες, Οπωρικά, Κρασί, 

Πολυδύναμα φυτά, Καρύδια Αμύγδαλα 

• Προϊόντα για σύσταση Ομάδας Παραγωγών: Τυροκομικά, Κηπευτικά, Αγελαδινό γάλα, 

Κρασί, Κτηνοτροφικά φυτά, Σιτηρά, Καρύδια – αμύγδαλα 

 

Για να μπορέσει όμως ο κλάδος των αγροτικών προϊόντων να παίξει το ρόλο που περιγράφηκε, 

έχει σημαντικές ανάγκες από σύγχρονες παραγωγικές μονάδες και αντίστοιχα καλά 

εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό. 

Το κενό που υπάρχει στον τομέα των εξειδικευμένων στελεχών έρχεται να καλύψει το 

σεμινάριο που προτείνεται. 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος δομείται γενικά σε άξονες. Οι άξονες αυτοί 

σχεδιάστηκαν με τρόπο, ώστε να καλύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου του 

προγράμματος: είναι άνεργοι οι οποίοι πλήττονται από την ανεργία και τις συνέπειές της. Οι 

άξονες κατά σειρά σπουδαιότητας είναι: 

� η εξειδίκευση στο αντικείμενο της «Αγροτικής Οικονομίας-αμπελλουργία, οινοποιία», το 

οποίο έχει αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας,  

� η παροχή γνώσεων στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και στον τρόπο λειτουργίας ενός 

εργασιακού περιβάλλοντος γενικότερα,  

� η εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και η απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων και δεξιοτήτων 

(συμβολή στην καταπολέμηση του «τεχνολογικού αναλφαβητισμού»),  

� η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση με τις έννοιες και πρακτικές για την τήρηση κανόνων 

υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.  
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Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο του προγράμματος είναι: 

1η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Υποδοχή καταρτιζομένων – Έναρξη – Εισαγωγή – Ενημέρωση         Ώρες: 1 (Θεωρία)  

Περιεχόμενο:  

• Ζητήματα απασχόλησης και ανεργίας. Παρουσίαση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την απασχόληση και την ανεργία, των επιδιώξεων και των πολιτικών του Ευρωπαϊκού 

κοινωνικού ταμείου. Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» -Θεματικό Αξονα 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 

Απασχόληση». 

2η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Βασικές γνώσεις λειτουργίας και χρήσης των Η/Υ:                   Ώρες: 8 (Θεωρία)  

Περιεχόμενα:  

� Εισαγωγή στην κοινωνία της πληροφορίας 

� Εφαρμογές των Η/Υ 

� Δίκτυα Υπολογιστών 

� Λειτουργικά συστήματα 

� Εισαγωγή στους Η/Υ: Τεχνολογικά χαρακτηριστικά Η/Υ, Υλικό – Λογισμικό, Βασικά 

αποθηκευτικά μέσα, Περιφερειακές μονάδες, Μονάδες εισόδου εξόδου 

� Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας των windows: Επιφάνεια εργασίας, Διαχείριση 

παραθύρων, Προσαρμογή στις απαιτήσεις κάθε χρήστη, Βοηθήματα, Αναζήτηση, Χρήση της 

βοήθειας των windows, Δημιουργία- Μετονομασία-Διαγραφή αρχείων, Δημιουργία- 

Μετονομασία-Διαγραφή φακέλων, Εργασίες με φακέλους και αρχεία (Μετακίνηση-

Αντιγραφή-Άνοιγμα), Ταξινόμηση – Αρχειοθέτηση – Ιεράρχηση αρχείων και φακέλων, 

Μέγεθος – Συμπίεση αρχείων, Κάδος ανακύκλωσης, Εκτύπωση 

� Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειμένου Word: Δημιουργία αρχείων κειμένου, Διαμόρφωση 

σελίδας, Εισαγωγή κειμένου, Επεξεργασία κειμένου, Μορφοποίηση κειμένου, Εισαγωγή – 

Επεξεργασία αντικειμένων, Εισαγωγή – Επεξεργασία κεφαλίδων, υποσέλιδων, Εισαγωγή – 

επεξεργασία πινάκων, Εισαγωγή αριθμών σελίδων, Εκτύπωση αρχείων κειμένου 

� Υπηρεσίες του Internet: Τρόποι σύνδεσης Internet –Υλικό – Λογισμικό, Προγράμματα 

πλοήγησης, Μηχανές αναζήτησης, Η αναζήτηση πληροφοριών στο internet, Χρήσιμες 

διευθύνσεις, Αποθήκευση δεδομένων, Προστασία από ιούς. 

 

3η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Παραγωγή αγροτικών προϊόντων       Ώρες 39 (25 ώρες θεωρία και 14 ώρες πρακτική) 

Περιεχόμενο θεωρίας: 

� Βασικές μονάδες παραγωγής αγροτικών οικολογικών προϊόντων. 

� Τυποποίηση, Προώθηση και διακίνηση των προϊόντων 

� Αμπελουργία 

� Οινοποιία 

� Προσαρμογές των παραγωγικών επιχειρήσεων στις ανάγκες της αγοράς. 
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o Παραγωγή παραδοσιακών συνταγών 

o Νέες συσκευασίες προσαρμοσμένες στα μεγέθη που απαιτεί η αγορά. 

o Διαμόρφωση προϊόντων και συσκευασιών με τοπικά χαρακτηριστικά  

o Αξιοποίηση άλλων τοπικών χαρακτηριστικών υλικών σαν μέσα συσκευασίας. 

Περιεχόμενο πρακτικής: 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής οι καταρτιζόμενοι θα ασχοληθούν και θα συμμετάσχουν στην 

πράξη με κάποιες από τις περιπτώσεις που διδάχθηκαν στην θεωρία. Επίσκεψη σε 

αντιπροσωπευτικές μονάδες και ανάλυση τρόπου λειτουργίας τους 

4η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Τρόποι προώθησης και οργάνωσης αγροτικών προϊόντων  Ώρες: 22 (12  ώρες θεωρία 

και 10 ώρες πρακτική)  

Περιεχόμενο θεωρίας:  

� Λειτουργίες μάρκετινγκ 

� Ο ρόλος του μάρκετινγκ  

� Έλεγχος αγροτικού μάρκετινγκ 

� Θεωρητική προσέγγιση του αγροτικού μάρκετινγκ 

� Στόχοι και στρατηγικές διαφήμισης των αγροτικών προϊόντων 

� Μέσα μαζικής και ειδικής ενημέρωσης που χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση 

� Εκτίμηση υπάρχουσας κατάστασης 

� Έρευνα τοπικής αγοράς  

� Είδη έρευνας 

� Προγραμματισμός έρευνας αγοράς 

� Καθορισμός στόχων 

� Καθορισμός ομάδων κοινού 

� Επιλογή μέσων και τεχνικών 

� Προϋπολογισμός δαπάνης 

� Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

� Δημόσιες σχέσεις 

� Προϊόν 

� Τιμολόγηση 

� Προπαγάνδα 

� Προώθηση 

� Τύπος (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, πρόσβαση στον τύπο, κανόνες συνέντευξης, 

κανόνες δελτίου τύπου) 

� Τηλεόραση (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, τεχνικές) 

� Ραδιόφωνο (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, τεχνικές) 

� Ταινίες, videos, αφίσες (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, τεχνικές) Ενημέρωση 

Περιεχόμενο πρακτικής: 

Οι καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις τεχνικές δημοσίων σχέσεων και 

ειδικότερα στην ενημέρωση, την προώθηση, την διαφήμιση και το marketing 
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5η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας                     Ώρες: 4 (Θεωρία)  

Περιεχόμενο:  

� Υποχρεώσεις εργοδοτών: Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, Γενικές και ειδικές 

υποχρεώσεις, Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, Επιχειρήσεις που μοιράζονται 

τον ίδιο χώρο εργασίας, Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων, Άλλες υποχρεώσεις, Κυρώσεις 

� Υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους εργασίας: Κίνδυνοι για την ασφάλεια στους χώρους 

εργασίας, Βασικές αρχές υγείας και ασφάλειας της εργασίας, Κίνδυνοι για την υγεία στους 

χώρους εργασίας. Επαγγελματικές ασθένειες, Φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, Οργάνωση εργασίας, 

Εργονομία και Μέσα Ατομικής Προστασίας, Πυροπροστασία, Ασφάλεια μηχανών – 

Ακτινοβολία – θόρυβος – θερμότητα – δόνηση κ.λπ., Φυσικές και μη καταστροφές (σεισμός 

κ.λπ.), Εκτίμηση-Διαχείριση επαγγελματικού κινδύνου, Τα καλώδια ρεύματος ασφαλή, 

Τραύματα από επαναλαμβανόμενες καταπονήσεις, Βλάβες στα μάτια από την ακτινοβολία 

της οθόνης, Προβλήματα που προέρχονται από την κακή στάση του σώματος 

 

6η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας                                          Ώρες: 2 (Θεωρία)  

Περιεχόμενο:  

� Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας: Βασικές αρχές εργατικής 

νομοθεσίας, Μητρότητα και εργασία, Αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί για την υγιεινή 

και ασφάλεια της εργασίας, Ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου (Π.Δ. 17/96 άρθρο 

4 παρ. 14) 

� Αρχή της μη διάκρισης 

� Το ελληνικό σύστημα εργασιακών σχέσεων 

 

7η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Τεχνικές αναζήτησης εργασίας:                         Ώρες: 2 (Θεωρία) 

 Περιεχόμενο:  

� Αυτοπροσδιορισμός – Ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής – Επαγγελματικός 

προσανατολισμός: Ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής – επαγγελματικός προσανατολισμός, 

μέθοδοι βελτίωσης της αυτοεικόνας και της ετεροεικόνας του ανέργου / υποψηφίου για 

θέση εργασίας,  

� Διαδικασίες – τρόποι αναζήτησης εργασίας: Τρόποι αναζήτησης εργασίας και 

πληροφόρησης, Φορείς εύρεσης εργασίας και ο ρόλος τους, Τι πρέπει να προσέχουμε κατά 

την αναζήτηση, Τρόποι αποστολής Βιογραφικού / Συνοδευτικής Επιστολής, Οργάνωση / 

Τήρηση αρχείου, Προγραμματισμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας, Επεξεργασία 

δεδομένων και λήψη αποφάσεων  

� Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος – συνοδευτικής επιστολής: 

� Συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού: Εξετάσεις/τεστ ειδικών γνωστικών 

ικανοτήτων, Τεστ / αξιολόγηση προσωπικότητας  
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� Τεχνικές παρουσίας σε συνέντευξη – Προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη: Τρόποι 

ορισμού συνέντευξης / ραντεβού, Προετοιμασία για τη συνέντευξη, Άσκηση προσομοίωσης 

συνέντευξης επιλογής – παίξιμο ρόλων.  

� Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας: Πρώτη μέρα στη δουλειά, Εγκλιματισμός στο περιβάλλον 

εργασίας, Ενημέρωση από τον υπεύθυνο, Συμπεριφορά / εμφάνιση, Τι πρέπει να προσέχει, 

Τι θέλει ο εργοδότης 

� Χρήση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ: Επαγγελματικός 

προσανατολισμός, Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, Απασχόληση, Μέτρα για 

ειδικές κοινωνικές ομάδες, Ασφάλιση – Επιδόματα και παροχές 

� Βασικές αρχές για εκκίνηση επιχειρηματικότητας: Νομικό πλαίσιο, Οικονομικά δεδομένα, 

Ευκαιρίες επιχορήγησης επιχειρηματικής δραστηριότητας [Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Νόμος 

2601 /98 (Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη 

της χώρας και άλλες διατάξεις), Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα κ.λπ.], 

Αναφορά στις τρόπους εύρεσης- άντλησης πληροφοριών [Internet (site ΟΑΕΔ, Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Περιφέρειας), Γραφεία ενημέρωσης πολιτών] 

� Ειδική αναφορά στη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας και στα άτομα ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων. 

8η Εκπαιδευτική Ενότητα 

Τίτλος: Αξιολογήσεις προγράμματος από τους καταρτιζόμενους   Ώρες: 2 (Θεωρία) 

Περιεχόμενο: 

Μία (1) ώρα θα πραγματοποιηθεί χρονικά στη μέση του προγράμματος κατάρτισης και άλλη 

μία (1) στο τέλος της κατάρτισης. 

Στη μέση της εκπαιδευτικής διαδικασίας δίνεται ένα ερωτηματολόγιο στους καταρτιζόμενους 

στο οποίο τους ζητείται να αξιολογήσουν κάθε διαδικασία, συντελεστή ή παράγοντα που 

άμεσα ή έμμεσα επηρεάζει την εξέλιξη του προγράμματος κατάρτισης και συνεπώς την έκταση 

της επιτυχίας ή της αποτυχίας του έως εκείνη τη στιγμή. Προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν και κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότητα των όποιων 

διορθωτικών ενεργειών, η ενότητα στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα τοποθετηθεί σε σημείο, όπου 

έχει προηγηθεί ικανοποιητικός αριθμός ωρών του προγράμματος. Στο τέλος του ωρολογίου 

προγράμματος θα συμπληρωθεί από τους καταρτιζόμενους και το ερωτηματολόγιο τελικής 

αξιολόγησης στο οποίο τους ζητείται να αξιολογήσουν ότι περίπου αξιολόγησαν και στη μέση 

του προγράμματος. Σκοπός είναι να υπογραμμιστούν οι διαφορές από την προηγούμενη 

αξιολόγηση και έτσι να κριθεί τελικά και το πρόγραμμα, αλλά και το ΚΕΚ και οι συντελεστές του 

στο βαθμό που κατάφεραν και διόρθωσαν ή βελτίωσαν τα τυχόν «κακώς κείμενα» που ανέδειξε 

η ενδιάμεση αξιολόγηση.  
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 Συνοπτική Παρουσίαση περιεχομένου και ωρών κατάρτισης του Προγράμματος:  

Εκπαιδευτική Ενότητα 

(τίτλος)  

Ώρες  
 

%  

Υποδοχή καταρτιζομένων – Έναρξη – Εισαγωγή – Ενημέρωση 1 

70% 

Βασικές γνώσεις λειτουργίας και χρήσης Η/Υ 8 

Παραγωγή αγροτικών προϊόντων 25 

Τρόποι προώθησης και οργάνωσης αγροτικών προϊόντων 12 

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας 4 

Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας 2 

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας 2 

Αξιολόγηση προγράμματος από τους καταρτιζόμενους 2 

Σύνολο θεωρητικής κατάρτισης 56 

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις  24 30% 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 80 100% 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Οι εκπαιδευτικοί όροι του προγράμματος κατάρτισης θα εφαρμοστούν σύμφωνα με το ισχύον 

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ. - Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 

55582/1933/25.07.2008 – ΦΕΚ 1491/ τ.Β΄/29.07.2008 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

αριθμ. 0.15968/3.2570 ΚΥΑ –ΦΕΚ 1503/Β/6-9-2010) καθώς και σε συμφωνία με τους όρους 

υλοποίησης που αφορούν τις δράσεις κατάρτισης, όπως αυτές καθορίζονται από τον Οδηγό 

Εφαρμογής της Πρόσκλησης και ότι απαιτηθεί από τον Τελικό Δικαιούχο και Ενδιάμεσο Φορέα 

Διαχείρισης του Προγράμματος «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας». 

α) Εκπαιδευτικές μέθοδοι: 

Σε κάθε φάση ανάπτυξης του εκπαιδευτικού περιεχομένου χρησιμοποιούνται κατάλληλα 

προσαρμοσμένες σε αυτό εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές. Χρησιμοποιούνται κυρίως οι 

ενεργητικές και οι ερωτηματικές μέθοδοι που είναι κατάλληλες για ενήλικες και οι οποίες 

εναλλάσσονται σε συνάρτηση με το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων. Αποφεύγονται οι παθητικές μέθοδοι που δημιουργούν 

μια διαδικασία «συσσώρευσης πληροφοριών» για τον καταρτιζόμενο, αλλά έχουν ως 

μειονεκτήματα τον ανεπαρκή χρόνο για συλλογισμό και σύγκριση, την αδράνεια, την 

ανυπαρξία ελέγχου της διαδικασίας μάθησης και την έλλειψη ανατροφοδότησης.  

Με στόχο να εξασφαλίσουμε την ενεργητικότητα και την συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επελέγησαν οι εκπαιδευτικές μέθοδοι τις οποίες μπορούμε να 

διακρίνουμε στις παρακάτω τρεις (3) βασικές κατηγορίες:  

Μέθοδοι παρουσίασης: Δραστηριότητες του εκπαιδευτή όπως, ανάλυση βασικών εννοιών 

μέσω του προφορικού λόγου, επίδειξη του τρόπου εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών 

πάντοτε με την χρήση εποπτικών μέσων όπως video-projector, και διαφανοσκόπιο. 
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Συμμετοχικές μέθοδοι: Οι μέθοδοι αυτοί αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή 

και εκπαιδευομένων, λ.χ. ερωτήσεις, συζήτηση, ομάδες ανταλλαγής απόψεων. Οι συμμετοχικές 

δραστηριότητες αναπτύσσουν τις γνωστικές ικανότητες των εκπαιδευομένων, επιτρέπουν την 

ελεύθερη έκφραση, την ανάληψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων, καλλιεργώντας την κριτική 

σκέψη. 

Ευρετικές – Αυτενεργείς μέθοδοι: Είναι οι μέθοδοι με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι μόνοι τους 

ή σε ομάδες εκπονούν εργασίες, εξερευνούν και ανακαλύπτουν τη γνώση, λ.χ. άσκηση, 

πειράματα, μελέτη, σύνταξη κειμένων. Η ενεργητική μάθηση καλλιεργεί όχι μόνο τις γνωστικές, 

αλλά και τις συναισθηματικές και τις κοινωνικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων. 

Με την συνδυαστική χρήση των παραπάνω μεθόδων εξασφαλίζεται η ενεργητικότητα, η δράση 

των εκπαιδευόμενων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και η συμμετοχή τους στην 

υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών, έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι κατά την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, άμεσα και γρήγορα, να εφαρμόζουν τη 

γνώση στην πράξη. 

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών μεθόδων δεν υπάρχουν απόλυτα αποδεκτοί κανόνες, αλλά 

αυτές είναι αποτέλεσμα συνεκτίμησης διαφόρων παραγόντων όπως: 

- τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, 

- η χρονική διάρκεια του προγράμματος, 

- το περιεχόμενο του προγράμματος, 

- η προσωπικότητα και οι ικανότητες του εκπαιδευτή.  

β) Εκπαιδευτικές Τεχνικές 

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών μεθόδων, σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα 

θα ακολουθηθούν οι κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, προκειμένου να επιτευχθεί η 

ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των καταρτιζομένων στην μαθησιακή διαδικασία και 

διεργασία.  

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικές που θα χρησιμοποιηθούν κατατάσσονται στις εξής 

κατηγορίες:  

∗ Τεχνικές ερωτηματικών μεθόδων (Διερεύνησης, Ανακάλυψης):  (π.χ. Καταιγισμός ιδεών, 

Επανενεργοποίηση της μνήμης). Αποτελούν για την ομάδα των καταρτιζομένων μαιευτική 

διαδικασία η οποία οδηγεί στην ανάδειξη των υπαρχουσών γνώσεων και στην 

συνειδητοποίηση των ικανοτήτων του κάθε καταρτιζόμενου.  

∗ Τεχνικές καταφατικών μεθόδων (Επίδειξης, Παρουσίασης):  (π.χ. Διάλεξη, Ερωτοαπόκριση, 

Επίδειξη). Μέσω αυτών των τεχνικών παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο τον 

θεματικών ενοτήτων.    

∗ Τεχνικές ενεργητικών μεθόδων (Εφαρμογής, Εξάσκησης): (π.χ. Ομάδες εργασίας, Μελέτες 

περιπτώσεων, Προσχεδιασμένη εργασία, Παιχνίδια προσομοίωσης, Ανατροφοδότηση, 

Εργαστηριακή άσκηση, Ομαδική περίληψη). Έρχονται να συμπληρώσουν τις γνώσεις που 

παρουσιάστηκαν κατά τις τεχνικές επίδειξης δίνοντας στους καταρτιζόμενους τη 

δυνατότητα να εξασκηθούν πάνω στο γνωστικό αντικείμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων.   

Τέλος, στο χώρο του συνεργαζόμενου ΚΕΚ θα τηρούνται οι κανόνες για την εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. 
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Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΕΚ ΙΝ.Ε ΓΣΕΕ. 

Επιμέρους ενέργειες,  που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/06/2013 έως 31/12/2013. 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 9.592,20 €, το οποίο αναλύεται ως 

εξής : 10 Καταρτιζόμενοι * 80 ώρες * 12 € μέσο ωριαίο κόστος  (5 ευρώ εκπαιδευτικό 

επίδομα) 
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ΔΡΑΣΗ 20 

Τίτλος Δράσης :  Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – ιατρών, οδοντιάτρων – στην οργάνωση   

και διοίκηση ατομικής επιχείρησης στο Δήμο Εορδαίας 

Κατηγορία Δράσης :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Μέσω της δράσης θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση 9 νέων επιστημόνων και ειδικότερα 

ιατρών και οδοντιάτρων στην οργάνωση και διοίκηση της ατομικής τους επιχείρησης. Η 

διάρκεια της επιμόρφωσης θα είναι 22 ώρες.  Στόχος της επιμόρφωσης είναι να αποκτήσουν οι 

νέοι επιστήμονες εξειδικευμένες γνώσεις, σε φορολογικά και διοικητικά ζητήματα λειτουργίας 

της ατομικής τους επιχείρησης.  

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, ενδεικτικά, θα αφορά : 

Βασικές αρχές του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου 4 ΩΡΕΣ 

Βασικές αρχές λογιστικής και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων 4 ΩΡΕΣ 

Χρονικά όρια εργασίας  3 ΩΡΕΣ 

Συμβάσεις εργασίας και η ισχύς τους 3 ΩΡΕΣ 

Φορολογικά θέματα 3 ΩΡΕΣ 

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 4 ΩΡΕΣ 

Αξιολόγηση 1 ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 22 ΩΡΕΣ 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η διάρκεια της επιμόρφωσης προβλέπεται να είναι 22 ώρες και θα συμμετέχουν 9 νέοι 

επιστήμονες –ιατροί και οδοντίατροι.  

Για την υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένοι στελέχη  

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Εξειδικευμένο σώμα  νέων επιστημόνων. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΕΚ ΙΝ.Ε ΓΣΕΕ, 

που είναι φορέας υλοποίησης δράσεων επιμόρφωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

3 του Ν.3879/10 (Δια βίου μάθηση και άλλες διατάξεις). 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 129/466 

 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/06/2013 έως 31/10/2013. 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 1.384,60 €, το οποίο αναλύεται ως 

εξής : 9 άτομα * 22ώρες * 7 € ωριαίο κόστος. (Δεν περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό επίδομα). 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 130/466 

 

ΔΡΑΣΗ 21 

Τίτλος Δράσης :  Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – κτηνιάτρων, φαρμακοποιών – στην  

οργάνωση και διοίκηση ατομικής επιχείρησης στο Δήμο Εορδαίας 

Κατηγορία Δράσης :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Μέσω της δράσης θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση 9  νέων επιστημόνων και ειδικότερα 

κτηνιάτρων και φαρμακοποιών στην οργάνωση και διοίκηση της ατομικής τους επιχείρησης. Η 

διάρκεια της επιμόρφωσης θα είναι 22 ώρες.  Στόχος της επιμόρφωσης είναι να αποκτήσουν οι 

νέοι επιστήμονες εξειδικευμένες γνώσεις, σε φορολογικά και διοικητικά ζητήματα λειτουργίας 

της ατομικής τους επιχείρησης.  

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, ενδεικτικά, θα αφορά : 

Βασικές αρχές του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου 4 ΩΡΕΣ 

Βασικές αρχές λογιστικής και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων 5 ΩΡΕΣ 

Χρονικά όρια εργασίας 3 ΩΡΕΣ 

Συμβάσεις εργασίας και η ισχύς τους 4 ΩΡΕΣ 

Φορολογικά θέματα 5 ΩΡΕΣ 

Αξιολόγηση 1 ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 22 ΩΡΕΣ 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η διάρκεια της επιμόρφωσης προβλέπεται να είναι 22 ώρες και θα συμμετέχουν 9 νέοι 

επιστήμονες –κτηνίατροι και φαρμακοποιοί.  

Για την υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένοι στελέχη.  

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Εξειδικευμένο σώμα  νέων επιστημόνων. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΕΚ ΙΝ.Ε ΓΣΕΕ, 

που είναι φορέας υλοποίησης δράσεων επιμόρφωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

3 του Ν.3879/10 (Δια βίου μάθηση και άλλες διατάξεις). 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 131/466 

 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/06/2013 έως 31/10/2013. 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 1.384,60 €, το οποίο αναλύεται ως 

εξής : 9 άτομα * 22 ώρες * 7 € ωριαίο κόστος. (Δεν περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό επίδομα). 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 132/466 

 

ΔΡΑΣΗ 22 

Τίτλος Δράσης :  Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – δικηγόρων – στην οργάνωση και διοίκηση 

ατομικής επιχείρησης στο Δήμο Κοζάνης 

Κατηγορία Δράσης :   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Μέσω της δράσης θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση 9  νέων επιστημόνων και ειδικότερα 

δικηγόρων στην οργάνωση και διοίκηση της ατομικής τους επιχείρησης. Η διάρκεια της 

επιμόρφωσης θα είναι 45 ώρες.  Στόχος της επιμόρφωσης είναι να αποκτήσουν οι νέοι 

επιστήμονες εξειδικευμένες γνώσεις, σε φορολογικά και διοικητικά ζητήματα  λειτουργίας της 

ατομικής τους επιχείρησης.  

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, ενδεικτικά, θα αφορά : 

Βασικές αρχές του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου 5 ΩΡΕΣ 

Βασικές αρχές λογιστικής και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων 20 ΩΡΕΣ 

Φορολογικά θέματα 10 ΩΡΕΣ 

Χρονικά όρια εργασίας 5 ΩΡΕΣ 

Χρονικά όρια εργασίας-Συμβάσεις εργασίας και η ισχύς τους 4 ΩΡΕΣ 

Αξιολόγηση 1 ΩΡΑ 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η διάρκεια της επιμόρφωσης προβλέπεται να είναι 45 ώρες και θα συμμετέχουν 9 νέοι 

επιστήμονες –δικηγόροι.  

Για την υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένοι στελέχη  

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Εξειδικευμένο σώμα  νέων επιστημόνων. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΕΚ ΙΝ.Ε ΓΣΕΕ, 

που είναι φορέας υλοποίησης δράσεων επιμόρφωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

3 του Ν.3879/10 (Δια βίου μάθηση και άλλες διατάξεις). 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/06/2013 έως 31/10/2013. 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 133/466 

 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 2.829,00 €, το οποίο αναλύεται ως 

εξής : 9 άτομα * 45 ώρες * 7 € ωριαίο κόστος. (Δεν περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό επίδομα) 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 134/466 

 

ΔΡΑΣΗ 23 

Τίτλος Δράσης :  Επιμόρφωση νέων επιστημόνων –μηχανικών – στη διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στο Δήμο Κοζάνης 

Κατηγορία Δράσης :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Μέσω της δράσης θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση 9  νέων επιστημόνων και ειδικότερα 

μηχανικών στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η διάρκεια της 

επιμόρφωσης θα είναι 45 ώρες. Στόχος της επιμόρφωσης είναι να αποκτήσουν οι νέοι 

επιστήμονες εξειδικευμένες γνώσεις, στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα αφορά : 

Βασικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το σχεδιασμό, 

υλοποίηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  
4 ΩΡΕΣ 

Επιχειρησιακά σχέδια συγχρηματοδοτημένων προγραμμάτων  & σχετικοί 

Κανονισμοί 

4 ΩΡΕΣ 

Η διαδικασία υλοποίησης επιχειρησιακών σχεδίων – Θεωρία 4 ΩΡΕΣ 

Προετοιμασία και υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων   4 ΩΡΕΣ 

Βήματα των βασικών λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών φορέων και 

υπηρεσιών συγχρηματοδοτημένων προγραμμάτων 

4 ΩΡΕΣ 

Διαδικασίες και έγγραφα για την υποβολή πράξεων στο ΕΣΠΑ 2007-2013 9 ΩΡΕΣ 

Διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση των πράξεων 5 ΩΡΕΣ 

Διαχειριστική παρακολούθηση  πράξεων 5 ΩΡΕΣ 

Δημοσιότητα , ευαισθητοποίηση , αξιολογήσεις προγραμμάτων – Σχετικοί 

Κανονισμοί 

5 ΩΡΕΣ 

Αξιολόγηση 1 ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 45 ΩΡΕΣ 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η διάρκεια της επιμόρφωσης προβλέπεται να είναι 45 ώρες και θα συμμετέχουν 9 νέοι 

επιστήμονες –μηχανικοί.  

Για την υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένοι στελέχη  

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Εξειδικευμένο σώμα  νέων επιστημόνων. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 135/466 

 

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΕΚ ΙΝ.Ε ΓΣΕΕ, 

που είναι φορέας υλοποίησης δράσεων επιμόρφωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

3 του Ν.3879/10 (Δια βίου μάθηση και άλλες διατάξεις). 

 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/06/2013 έως 31/10/2013. 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 2.829,00 €, το οποίο αναλύεται ως 

εξής : 9 άτομα * 45 ώρες * 7 € ωριαίο κόστος. (Δεν περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό επίδομα). 

 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 136/466 

 

ΔΡΑΣΗ 24 

Τίτλος Δράσης :  Επιμόρφωση νέων επιστημόνων –μηχανικών – στη διοίκηση έργων στο Δήμο 

Κοζάνης 

Κατηγορία Δράσης :   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Μέσω της δράσης θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση 9  νέων επιστημόνων και ειδικότερα 

μηχανικών στην διοίκηση έργων. Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα είναι 45 ώρες.  Στόχος της 

επιμόρφωσης είναι να αντιληφθούν οι νέοι επιστήμονες –μηχανικοί τον τρόπο παραγωγής 

Δημοσίων Εργων και τη μεθοδολογία διοίκησής τους.  

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα αφορά : 

1. Βασικές Αρχές Διοίκησης Εργων (PmBo και PMI) 24 ΩΡΕΣ 

2. Νομοθετικό πλαίσιο παραγωγής Δημοσίων Εργων (μελέτες Ν.3316/2005, 

έργα Ν. 3669/2008) 
10 ΩΡΕΣ 

3. Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Δημοσίων Εργων (ΠΔ 696/74) 10 ΩΡΕΣ 

4. Αξιολόγηση 1 ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 45 ΩΡΕΣ 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η διάρκεια της επιμόρφωσης προβλέπεται να είναι 45 ώρες και θα συμμετέχουν 9 νέοι 

επιστήμονες –μηχανικοί.  

Για την υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένοι στελέχη. 

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Εξειδικευμένο σώμα  νέων επιστημόνων. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΕΚ ΙΝ.Ε ΓΣΕΕ, 

που είναι φορέας υλοποίησης δράσεων επιμόρφωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

3 του Ν.3879/10 (Δια βίου μάθηση και άλλες διατάξεις). 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/06/2013 έως 31/12/2013. 

 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 137/466 

 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 2.829,00 €, το οποίο αναλύεται ως 

εξής : 9 άτομα * 45 ώρες * 7 € ωριαίο κόστος. (Δεν περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό επίδομα) 

 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 138/466 

 

ΔΡΑΣΗ 25 

Τίτλος Δράσης :  Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, 

κτηνιάτρων – στην οργάνωση και διοίκηση ατομικής επιχείρησης στο Δήμο 

Κοζάνης 

Κατηγορία Δράσης :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Μέσω της δράσης θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση 5 νέων επιστημόνων και ειδικότερα 

ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών και κτηνιάτρων, στην οργάνωση και διοίκηση της 

ατομικής τους επιχείρησης. Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα είναι 22 ώρες.  Στόχος της 

επιμόρφωσης είναι να αποκτήσουν οι νέοι επιστήμονες εξειδικευμένες γνώσεις, σε φορολογικά 

και διοικητικά ζητήματα  λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης.  

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, ενδεικτικά, θα αφορά : 

Βασικές αρχές του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου 4 ΩΡΕΣ 

Βασικές αρχές λογιστικής και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων 4 ΩΡΕΣ 

Χρονικά όρια εργασίας  3 ΩΡΕΣ 

Συμβάσεις εργασίας και η ισχύς τους 3 ΩΡΕΣ 

Φορολογικά θέματα 3 ΩΡΕΣ 

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 4 ΩΡΕΣ 

Αξιολόγηση 1 ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 22 ΩΡΕΣ 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η διάρκεια της επιμόρφωσης προβλέπεται να είναι 22 ώρες και θα συμμετέχουν 5 νέοι 

επιστήμονες –ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και κτηνίατροι.  

Για την υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένοι στελέχη  

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Εξειδικευμένο σώμα  νέων επιστημόνων. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΕΚ ΙΝ.Ε ΓΣΕΕ, 

που είναι φορέας υλοποίησης δράσεων επιμόρφωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

3 του Ν.3879/10 (Δια βίου μάθηση και άλλες διατάξεις). 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 139/466 

 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/06/2013 έως 31/10/2013. 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 1.015,00 €, το οποίο αναλύεται ως 

εξής : 5 άτομα * 22ώρες * 9 € ωριαίο κόστος. (Δεν περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό επίδομα). 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 140/466 

 

ΔΡΑΣΗ 26 

Τίτλος Δράσης :  Επιμόρφωση ωφελουμένων στις μεταλλικές κατασκευές στο Δήμο Κοζάνης 

Κατηγορία Δράσης :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Μέσω της δράσης θα πραγματοποιηθεί η περαιτέρω εξειδίκευση, μέσω της επιμόρφωσης, 8 

ωφελουμένων στις μεταλλικές κατασκευές στο Δήμο Κοζάνης, μετά την παρακολούθηση του 

προγράμματος κατάρτισης στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, σε ένα πρόγραμμα 

συνολικής διάρκειας 49 ωρών.  

Βασικός σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση από αυτούς εξειδικευμένων γνώσεων και 

δεξιοτήτων στις μεταλλικές κατασκευές, που θα ενισχύσουν την προώθησή τους στην αγορά 

εργασίας.  

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης θα αφορά : 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ( 5 ΩΡΕΣ) 

Μεταλλικά Υλικά   2 ΩΡΕΣ 

Χάλυβες Μεταλλικών Κατασκευών 3 ΩΡΕΣ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ( 8 ΩΡΕΣ) 

Τεχνική Μηχανική 4 ΩΡΕΣ 

Δικτυώματα  4 ΩΡΕΣ 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2  ( 16 ΩΡΕΣ) 

Στοιχεία Μηχανών 4 ΩΡΕΣ 

Συγκολλήσεις 6 ΩΡΕΣ 

Μη  Καταστροφικός Έλεγχος 6 ΩΡΕΣ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3  ( 19 ΩΡΕΣ) 

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών 3 ΩΡΕΣ 

Σχεδιασμός με Autocad 6 ΩΡΕΣ 

Σχεδιασμός με Stru cad 10 ΩΡΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  (1 ΩΡΑ) 

Αξιολόγηση 1 ΩΡΑ 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η διάρκεια της επιμόρφωσης προβλέπεται να είναι 49 ώρες.  



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 141/466 

 

Για την υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα στελέχη με ειδική εμπειρία 

σε θέματα μεταλλικών κατασκευών. 

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Εξειδικευμένο σώμα ωφελουμένων σε θέματα μεταλλικών κατασκευών. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΕΚ ΙΝ.Ε ΓΣΕΕ, 

που είναι φορέας υλοποίησης δράσεων επιμόρφωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

3 του Ν.3879/10 (Δια βίου μάθηση και άλλες διατάξεις). 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για την υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 1/06/2013 έως 31/12/2013 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 4.663,30 €, το οποίο αναλύεται ως 

εξής : 8 Ωφελούμενοι * 49 ώρες * 12 € μέσο ωριαίο κόστος. (Περιλαμβάνεται και 

εκπαιδευτικό επίδομα 5 €) 

 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 142/466 

 

ΔΡΑΣΗ 27 

Τίτλος Δράσης :  Επιμόρφωση ωφελουμένων στις κατασκευές μηχανουργείου στο Δήμο 

Κοζάνης 

Κατηγορία Δράσης :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Μέσω της δράσης θα πραγματοποιηθεί η περαιτέρω εξειδίκευση, μέσω της επιμόρφωσης, 8 

ωφελουμένων στις κατασκευές μηχανουργείου στο Δήμο Κοζάνης, μετά την παρακολούθηση 

του προγράμματος κατάρτισης στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, σε ένα πρόγραμμα 

συνολικής διάρκειας  49 ωρών.  

Βασικός σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση από αυτούς εξειδικευμένων γνώσεων και 

δεξιοτήτων στις κατασκευές μηχανουργείου.  

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης θα αφορά : 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (6 ΩΡΕΣ) 

Μηχανουργικές Κατεργασίες 2 ΩΡΕΣ 

Μηχανουργείο Ι 4 ΩΡΕΣ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (8 ΩΡΕΣ) 

Μη  Καταστρoφικός Έλεγχος 4 ΩΡΕΣ 

Συμβατικές Εργαλειομηχανές Ι 4 ΩΡΕΣ 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2  (16 ΩΡΕΣ) 

Συμβατικές Εργαλειομηχανές ΙI 4 ΩΡΕΣ 

Εργαλειομηχανές CNC I Εργαλειομηχανές Κουφωμάτων Ι 6 ΩΡΕΣ 

Εργαλειομηχανές CNC II 6 ΩΡΕΣ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3  (18 ΩΡΕΣ) 

Προγραμματισμός Solid Works I 3 ΩΡΕΣ 

Προγραμματισμός Solid Works II  5 ΩΡΕΣ 

Προγραμματισμός Solid Works III 10 ΩΡΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  (1 ΩΡΑ) 

Αξιολόγηση 1 ΩΡΑ 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η διάρκεια της επιμόρφωσης προβλέπεται να είναι 49 ώρες.  



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 143/466 

 

Για την υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα στελέχη με ειδική εμπειρία 

σε θέματα κατασκευών μηχανουργείου. 

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Εξειδικευμένο σώμα ωφελουμένων σε θέματα κατασκευών μηχανουργείου. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΕΚ ΙΝ.Ε ΓΣΕΕ, 

που είναι φορέας υλοποίησης δράσεων επιμόρφωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

3 του Ν.3879/10 (Δια βίου μάθηση και άλλες διατάξεις). 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για την υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 1/06/2013 έως 31/12/2013 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 4.663,30 €, το οποίο αναλύεται ως 

εξής : 8 Ωφελούμενοι * 49 ώρες * 12 € μέσο ωριαίο κόστος. (Περιλαμβάνεται και 

εκπαδευτικό επίδομα 5 €) 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 144/466 

 

ΔΡΑΣΗ 28 

Τίτλος Δράσης :  Επιμόρφωση ωφελουμένων στις αλουμινοκατασκευές στο Δήμο Κοζάνης 

Κατηγορία Δράσης :   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Μέσω της δράσης θα πραγματοποιηθεί η περαιτέρω εξειδίκευση, μέσω της επιμόρφωσης, 8 

ωφελουμένων στις αλουμινοκατασκευές στο Δήμο Κοζάνης, μετά την παρακολούθηση του 

προγράμματος κατάρτισης στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, σε ένα πρόγραμμα 

συνολικής διάρκειας 49 ωρών.  

Βασικός σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση από αυτούς εξειδικευμένων γνώσεων και 

δεξιοτήτων στις αλουμινοκατασκευές.  

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης θα αφορά : 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (6 ΩΡΕΣ) 

Κράματα Αλουμινίου 3 ΩΡΕΣ 

Προφίλ Αλουμινίου 3 ΩΡΕΣ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (8 ΩΡΕΣ) 

Μη  Καταστροφικός Έλεγχος 4 ΩΡΕΣ 

Πιστoποίηση CE 4 ΩΡΕΣ 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2  (16 ΩΡΕΣ) 

Κατεργασία Αλουμινίου  4 ΩΡΕΣ 

Εργαλειομηχανές Κουφωμάτων Ι 6 ΩΡΕΣ 

Εργαλειομηχανές Κουφωμάτων ΙI 6 ΩΡΕΣ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3  (18 ΩΡΕΣ) 

Εργαλειομηχανές CNC Ι 3 ΩΡΕΣ 

Εργαλειομηχανές CNC ΙI 6 ΩΡΕΣ 

Εργαλειομηχανές CNC ΙII 9 ΩΡΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  (1 ΩΡΑ) 

Αξιολόγηση 1 ΩΡΑ 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η διάρκεια της επιμόρφωσης προβλέπεται να είναι 49 ώρες.  

 Για την υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα στελέχη με ειδική εμπειρία 

σε θέματα αλουμινοκατασκευών. 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 145/466 

 

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Εξειδικευμένο σώμα ωφελουμένων σε θέματα αλουμινοκατασκευών. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΕΚ ΙΝ.Ε ΓΣΕΕ, 

που είναι φορέας υλοποίησης δράσεων επιμόρφωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

3 του Ν.3879/10 (Δια βίου μάθηση και άλλες διατάξεις). 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για την υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 1/06/2013 έως 31/12/2013 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 4.690,90 €, το οποίο αναλύεται ως 

εξής : 8 Ωφελούμενοι * 49 ώρες * 12 € ωριαίο κόστος. (Περιλαμβάνεται και εκπαιδευτικό 

επίδομα 5 €). 

 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 146/466 

 

ΔΡΑΣΗ 29 

Τίτλος Δράσης :  Κατάρτιση ωφελουμένων στην κοινωνική αγροτική επιχειρηματικότητα στο 

Δήμο Κοζάνης 

Κατηγορία Δράσης :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Μέσω της δράσης θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση 20 ωφελουμένων, διάρκειας 50 ωρών, 

στην κοινωνική αγροτική επιχειρηματικότητα στο Δήμο Κοζάνης.  

Βασικός σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση από αυτούς εξειδικευμένων γνώσεων και 

δεξιοτήτων σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ούτως ώστε 

να βοηθήσουν στην επίτευξη ενός από τους στόχους της προώθησης στην επιχειρηματικότητα, 

αυτού της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων. Ζητούμενο αποτελεί η ενεργοποίηση 

ανέργων προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω κοινωνικών 

επιχειρήσεων μέσω της ανάληψης συλλογικής δράσης με τη συμμετοχή και τοπικών θεσμικών 

και συλλογικών φορέων και οργανώσεων. 

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης θα αφορά : 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (15 ΩΡΕΣ) 

Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Εννοιολογικές 

προσεγγίσεις 
4 

Κοινωνική οικονομία και πολιτικές της ΕΕ 3 

Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα 3 

Κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα – πρότυπα παραδείγματα σε 

Ελλάδα και Ευρώπη 
3 

Δίκτυα κοινωνικών επιχειρήσεων 2 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (25 ΩΡΕΣ) 

Αρχές οργάνωσης, διοίκησης και μάρκετιγκ συνεταιριστικών οργανώσεων 

και κοινωνικών επιχειρήσεων: Ιστορικά στοιχεία, μορφές συνεταιρισμών και 

κοινωνικών επιχειρήσεων, νομικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας 

15 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα επιχειρήσεων συλλογικής δράσης: 

Συμμετοχικότητα – εκδημοκρατισμός, Αποκέντρωση – τοπική ανάπτυξη, 

Μείωση κόστους 

3 

Δημιουργία νέας ζήτησης 2 

Ένταξη στην αγορά εργασίας, Αειφόρος Ανάπτυξη, Κριτικές προσεγγίσεις 2 

Επιχειρηματικά σχέδια και μείγμα μαρκετιγκ 3 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  (9 ΩΡΕΣ) 

Δυνατότητες χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα και ταμεία ειδικού 

σκοπού 
4 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 147/466 

 

Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από εγχώρια και ευρωπαϊκά προγράμματα – 

προϋποθέσεις ένταξης 
5 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  (1 ΩΡΑ) 

Αξιολόγηση 1 ΩΡΑ 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η διάρκεια της κατάρτισης προβλέπεται να είναι 50 ώρες.  

Για την κατάρτιση των ωφελουμένων σε θέματα κοινωνικής οικονομίας έμφαση θα δοθεί  στην  

παροχή εξειδικευμένων σχετικών γνώσεων με στόχο την βελτίωση του επαγγελματικού τους 

προφίλ, την προσαρμοστικότητα τους σε σχέση με την ανάγκη της αγοράς  εργασίας, την 

ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος.  

Για την υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα στελέχη με ειδική εμπειρία 

σε θέματα στήριξης των ωφελουμένων γενικά και ειδικότερα σε θέματα κοινωνικής  

επιχειρηματικότητας. 

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Εξειδικευμένο σώμα ωφελουμένων σε θέματα κοινωνικής οικονομίας. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΕΚ ΙΝΕΚΑ. 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 1/06/2013 έως 31/12/2013 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 11.928,80 €, το οποίο αναλύεται ως 

εξής : 20 Ωφελούμενοι * 50 ώρες * 12 € ωριαίο κόστος (5 € εκπαιδευτικό επίδομα 

ωφελουμένων). 

 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 148/466 

 

ΔΡΑΣΗ 30 

Τίτλος Δράσης :  Κατάρτιση ωφελουμένων στην κοινωνική αγροτική επιχειρηματικότητα στο 

Δήμο Εορδαίας 

Κατηγορία Δράσης :   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Μέσω της δράσης θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση 20 ωφελουμένων, διάρκειας 50 ωρών, 

στην κοινωνική αγροτική επιχειρηματικότητα στο Δ. Εορδαίας.  

Βασικός σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση από αυτούς εξειδικευμένων γνώσεων και 

δεξιοτήτων σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ούτως ώστε 

να βοηθήσουν στην επίτευξη ενός από τους στόχους της προώθησης στην επιχειρηματικότητα, 

αυτού της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων. Ζητούμενο αποτελεί η ενεργοποίηση 

ανέργων προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω κοινωνικών 

επιχειρήσεων μέσω της ανάληψης συλλογικής δράσης με τη συμμετοχή και τοπικών θεσμικών 

και συλλογικών φορέων και οργανώσεων. 

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης θα αφορά : 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (15 ΩΡΕΣ) 

Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Εννοιολογικές 

προσεγγίσεις 
4 

Κοινωνική οικονομία και πολιτικές της ΕΕ 3 

Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα 3 

Κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα – πρότυπα παραδείγματα σε 

Ελλάδα και Ευρώπη 
3 

Δίκτυα κοινωνικών επιχειρήσεων 2 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (25 ΩΡΕΣ) 

Αρχές οργάνωσης, διοίκησης και μάρκετιγκ συνεταιριστικών οργανώσεων 

και κοινωνικών επιχειρήσεων: Ιστορικά στοιχεία, μορφές συνεταιρισμών και 

κοινωνικών επιχειρήσεων, νομικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας 

15 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα επιχειρήσεων συλλογικής δράσης: 

Συμμετοχικότητα – εκδημοκρατισμός, Αποκέντρωση – τοπική ανάπτυξη, 

Μείωση κόστους 

3 

Δημιουργία νέας ζήτησης 2 

Ένταξη στην αγορά εργασίας, Αειφόρος Ανάπτυξη, Κριτικές προσεγγίσεις 2 

Επιχειρηματικά σχέδια και μείγμα μαρκετιγκ 3 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  (9 ΩΡΕΣ) 

Δυνατότητες χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα και ταμεία ειδικού 

σκοπού 
4 
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Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από εγχώρια και ευρωπαϊκά προγράμματα – 

προϋποθέσεις ένταξης 
5 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  (1 ΩΡΑ) 

Αξιολόγηση 1 ΩΡΑ 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η διάρκεια της κατάρτισης προβλέπεται να είναι 50 ώρες.  

Για την κατάρτιση των ωφελουμένων σε θέματα κοινωνικής οικονομίας έμφαση θα δοθεί  στην  

παροχή εξειδικευμένων σχετικών γνώσεων με στόχο την βελτίωση του επαγγελματικού τους 

προφίλ, την προσαρμοστικότητα τους σε σχέση με την ανάγκη της αγοράς  εργασίας, την 

ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος.  

Για την υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα στελέχη με ειδική εμπειρία 

σε θέματα στήριξης των ωφελουμένων γενικά και ειδικότερα σε θέματα κοινωνικής  

επιχειρηματικότητας. 

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Εξειδικευμένο σώμα ωφελουμένων σε θέματα κοινωνικής οικονομίας. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΕΚ ΙΝ.Ε ΓΣΕΕ. 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 1/06/2013 έως 31/12/2013 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 11.865,70 €, το οποίο αναλύεται ως 

εξής : 20 Ωφελούμενοι * 50 ώρες * 12 € ωριαίο κόστος (5 € εκπαιδευτικό επίδομα 

ωφελουμένων). 
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ΔΡΑΣΗ 31 

Τίτλος Δράσης :  Διακρατική Δικτύωση στην κοινωνική οικονομία 

Κατηγορία Δράσης :  ΔΙΚΤΥΩΣΗ (320)                                                                                                                                                                                   

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Η «Κοινωνική Οικονομία» είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η 

εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. «Συλλογικός Σκοπός» είναι η προώθηση 

των δράσεων συλλογικότητας και η προστασία των συλλογικών αγαθών μέσω αναπτυξιακών, 

οικονομικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. 

Ως τέτοιες δράσεις νοούνται ιδίως οι πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι οικολογικές 

δραστηριότητες, η αξιοποίηση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων, η παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών (Ν. 4019 αρ. 1). 

Η δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, 

οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των 

αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής 

ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και 

επαγγελμάτων κ.α.) προάγει το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της 

απασχόλησης, την ενδυνάμωσή της. 

Δεδομένου του γεγονότος ότι οι συγκεκριμένες μορφές επιχειρηματικότητας είναι αρκετά 

διαδεδομένες στο εξωτερικό, η Διακρατική Δικτύωση και η μεταφορά τεχνογνωσίας από ήδη 

οργανωμένες και λειτουργούσες δομές θα βοηθήσει σημαντικά την υποστήριξη του 

προγράμματος αλλά και των ωφελουμένων που προορίζονται να προωθηθούν στην Κοινωνική 

Αγροτική Οικονομία, καθώς και των τοπικών φορέων που μπορούν να συμβάλουν προς αυτή 

την κατεύθυνση. 

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο της Δράσης αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και τη διοργάνωση μιας διακρατικής 

ενημερωτικής εκδήλωσης – ημερίδας για την Κοινωνική Οικονομία: 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Για την υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα στελέχη με ειδική εμπειρία 

σε θέματα στήριξης των ωφελουμένων γενικά και ειδικότερα σε θέματα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα η Δράση θα υλοποιηθεί ως εξής: 

Δικτύωση – Διακρατική Συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας 

Η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας θα υλοποιηθεί 

με την υποστήριξη και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης και συγκεκριμένα 

από το ινστιτούτο Innovation Entrepreneurship and Technology Management με υπεύθυνο 

καθηγητή τον Prof. Dr Orestis Terzidis. Η πρόθεση συνεργασίας του συγκεκριμένου φορέα 

συνοδεύεται από συνημμένη επιστολή. Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις με φορείς 
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και οργανώσεις της τοπικής κοινωνίας με σκοπό την επεξεργασία πληροφοριών αναφορικά με 

τη δυνατότητα υλοποίησης συγκεκριμένης επιχειρηματικής ιδέας.  

Οι δυνητικοί συμμετέχοντες φορείς στα πλαίσια της Δικτύωσης της Κοινωνικής Αγροτικής 

Οικονομίας είναι: 

• ΑΝΚΟ 

• ΚΤΕ / ΤΕΙ 

• Πανεπιστήμιο 

• ΤΕΕ 

• ΟΕΕ 

• ΓΕΩΤΕΕ 

• Δήμοι / ΝΠΙΔ 

• Οικολογική Κίνηση 

Διακρατική Ημερίδα για την Κοινωνική Οικονομία 

Η διακρατική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη με τη συμμετοχή 3 ξένων και 2 

ελλήνων εισηγητών με την ακόλουθη θεματολογία:  

• Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη – η συμβολή της κοινωνικής 

οικονομίας στην απασχόληση.  

• Παρουσίαση δράσεων αλληλέγγυας οικονομίας.  

• Παρουσίαση πρότυπων παραδειγμάτων κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό (Γερμανία, Γαλλία). 

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Τα αναμενόμενα παραδοτέα από την υλοποίηση της Δράσης είναι στα πλαίσια της Δικτύωσης – 

Διακρατικής Συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας η σύνταξη Πρότυπου Καταστατικού 

Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, η εκπόνηση σχετικού Σχεδίου Δράσης, η διαμόρφωση 

πλαισίου Χρηματοδοτικού Σχήματος, καθώς και η διοργάνωση της Διακρατικής Ημερίδας.   

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΤΕ. 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/03/2014 έως 30/05/2014. 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 8.795,00 €. 
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ΔΡΑΣΗ 32 

Τίτλος Δράσης :  Διακρατικές επισκέψεις ωφελουμένων για απόκτηση τεχνογνωσίας (study 

visits) 

Κατηγορία Δράσης :   ΔΙΚΤΥΩΣΗ (320)                                                                                                                                                                                                                             

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Στα πλαίσια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στο εξωτερικό 

ωφελουμένων συμμετεχόντων στις δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης στην κοινωνική 

αγροτική οικονομία καθώς και στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (μεταλλικές κατασκευές, 

κατασκευές μηχανουργείου, αλουμινοκατασκευές). 

Βασικός σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση εμπειρίας των ανωτέρω ωφελουμένων μέσα από 

τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη διάχυση εμπειριών και τη δικτύωση με ήδη λειτουργούσες στο 

εξωτερικό επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο που αυτοί έχουν καταρτιστεί 

/ επιμορφωθεί μέσω της συνολικής παρέμβασης. 

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο της Δράσης αφορά : 

1. Διακρατική επίσκεψη σε εταιρείες στη Βουλγαρία για το σύνολο των 24 ωφελουμένων 

που συμμετέχουν στις δράσεις κατάρτισης / επιμόρφωσης στην κατασκευή μεταλλικών 

προϊόντων (μεταλλικές κατασκευές, κατασκευές μηχανουργείου, αλουμινοκατασκευές) 

2. Διακρατικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις στην Αυστρία, στη Γερμανία και στη Γαλλία για 

τους 40 ωφελούμενους που συμμετέχουν στις δράσεις κατάρτισης στην κοινωνική 

αγροτική επιχειρηματικότητα   

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Οι διακρατικές επισκέψεις προγραμματίζονται και προϋπολογίζονται ως εξής: 

1. Διακρατική επίσκεψη σε επιχειρήσεις στη Βουλγαρία για το σύνολο των 24 

ωφελουμένων που συμμετέχουν στις δράσεις κατάρτισης / επιμόρφωσης στην 

κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (μεταλλικές κατασκευές, κατασκευές 

μηχανουργείου, αλουμινοκατασκευές) 

Επισκέψεις στις επιχειρήσεις: 

 

- Stomana Industry A.E. (ΠΕΡΝΙΚ, ΣΟΦΙΑ) 

- ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. (ΠΕΡΝΙΚ, ΣΟΦΙΑ) 

Διάρκεια Επισκέψεων: 3 ημέρες , 2 διανυκτερεύσεις 

Εκτιμώμενο κόστος Μετάβασης, Διαμονής, Σίτησης, Αποζημίωσης 2 συνοδών: 4.680,00 € 

2. Διακρατική επίσκεψη στη Γερμανία για 15 ωφελούμενους που συμμετέχουν στις 

δράσεις κατάρτισης στην κοινωνική αγροτική επιχειρηματικότητα   

Επισκέψεις στις επιχειρήσεις: 
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• Dorfladen Gottwollfshausen – Gailenkirchen eG Schwaebisch Hall. Γερµανία.    

Τηλ:0049791-6650. e-mail:walter.preisiger@t-online.de 

• Bezirksverband der Gartenfreunde (Λαχανόκηποι Καρλσρούης). 

Τηλ:0049721352880. www.bvgfdka.de 

Εκτιµώµενο κόστος Μετάβασης, ∆ιαµονής, Σίτησης, Αποζηµίωσης 3 συνοδών (4 ηµέρες, 
3 διανυκτερεύσεις) : 10.764,00 € 

3. Διακρατική επίσκεψη στην Αυστρία για 15 ωφελούμενους που συμμετέχουν στις 

δράσεις κατάρτισης στην κοινωνική αγροτική επιχειρηματικότητα   

Επίσκεψη στην επιχείρηση: 

• Guessing Oeko Musterland Europas. Τηλ:00435901085020. www. 

oekoenergieland.at 

Εκτιµώµενο κόστος Μετάβασης, ∆ιαµονής, Σίτησης, Αποζηµίωσης 3 συνοδών, (4 
ηµέρες, 3 διανυκτερεύσεις) : 10.764,00 € 

4. Διακρατική επίσκεψη στη  Γαλλία για 10 ωφελούμενους που συμμετέχουν στις δράσεις 

κατάρτισης στην κοινωνική αγροτική επιχειρηματικότητα  

 Επίσκεψη: 

στον Συνεταιρισμό Αmap στα Πυρηναία 

Réseau des Amaps Midi-Pyrénées,+I19 

10 chemin de Jaffary, 31200 Toulouse, 05 34 25 15 42 de 9h à 13h 

contact@amapreseau-mp.org 

http://www.amapreseau-mp.org 

Εκτιµώµενο κόστος Μετάβασης, ∆ιαµονής, Σίτησης, Αποζηµίωσης 2 συνοδών, (4 
ηµέρες, 3 διανυκτερεύσεις) : 8.592,00 € 

Για την υλοποίηση της δράσης ως συνοδοί θα συμμετάσχουν εξειδικευμένα στελέχη με 

ειδική εμπειρία στα αντικείμενα στήριξης των ωφελουμένων. 

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Τέσσερεις οργανωμένες διακρατικές επισκέψεις. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΤΕ. 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/05/2014 έως 30/06/2014 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 40.020,00 €. 
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ΔΡΑΣΗ 33 

Τίτλος Δράσης : Επισκέψεις ωφελουμένων σε επιχειρήσεις εσωτερικού για απόκτηση 

τεχνογνωσίας (study visits) 

Κατηγορία Δράσης :  ΔΙΚΤΥΩΣΗ (320 )                                                                                                                                                                                                                                                         

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Στα πλαίσια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε επιχειρήσεις στο 

εσωτερικό ωφελουμένων συμμετεχόντων στις δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης στην 

κοινωνική αγροτική οικονομία καθώς και στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (μεταλλικές 

κατασκευές, κατασκευές μηχανουργείου, αλουμινοκατασκευές). 

Βασικός σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση εμπειρίας των ανωτέρω ωφελουμένων μέσα από 

τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη διάχυση εμπειριών και τη δικτύωση με ήδη λειτουργούσες στο 

εσωτερικό επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο που αυτοί έχουν καταρτιστεί 

/ επιμορφωθεί μέσω της συνολικής παρέμβασης. 

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο της Δράσης αφορά : 

1. Επισκέψεις στο εσωτερικό για το σύνολο των 24 ωφελουμένων που συμμετέχουν στις 

δράσεις κατάρτισης / επιμόρφωσης στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (μεταλλικές 

κατασκευές, κατασκευές μηχανουργείου, αλουμινοκατασκευές) σε αντίστοιχες 

επιχειρήσεις 

2. Επισκέψεις στο εσωτερικό για το σύνολο των 40 ωφελουμένων που συμμετέχουν στις 

δράσεις κατάρτισης στην κοινωνική αγροτική επιχειρηματικότητα σε αντίστοιχες 

επιχειρήσεις 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Οι επισκέψεις σε επιχειρήσεις του εσωτερικού προγραμματίζονται και προϋπολογίζονται ως 

εξής: 

1. Επίσκεψη σε επιχειρήσεις στην περιοχή Ασπρόπυργου Αθήνας για τους 8 

ωφελούμενους που συμμετέχουν στις δράσεις κατάρτισης / επιμόρφωσης στην 

κατασκευή μεταλλικών προϊόντων και ειδικότερα στις αλουμινοκατασκευές 

Επισκέψεις στις επιχειρήσεις: 

- EKANAΛ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ) 

- ALCOL Α.Ε.( ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ) 

∆ιάρκεια Επισκέψεων: 2 ηµέρες , 1 διανυκτέρευση 

Εκτιµώµενο κόστος Μετάβασης, ∆ιαµονής, Σίτησης, Αποζηµίωσης 2 συνοδών: 1.800€ 

2. Επίσκεψη σε επιχειρήσεις στην περιοχή Βόλου για τους 16 ωφελουμένων που 

συμμετέχουν στις δράσεις κατάρτισης / επιμόρφωσης στην κατασκευή μεταλλικών 
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προϊόντων και ειδικότερα στις μεταλλικές κατασκευές και στις κατασκευές 

μηχανουργείου 

Επισκέψεις στις επιχειρήσεις: 

- ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ) 

- SOVEL A.E. (ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ) 

- KONTI ABEE (B’ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 

- ΒΟΣΑ Α.Ε. (Α΄ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ) 

Διάρκεια Επισκέψεων: 2 ημέρες , 1 διανυκτέρευση 

Εκτιμώμενο κόστος Μετάβασης, Διαμονής, Σίτησης, Αποζημίωσης 2 συνοδών: 

2.700,00€ 

3. Επίσκεψη σε επιχειρήσεις σε Τρίκαλα – Βόλο - Λάρισα για 20 ωφελούμενους που 

συμμετέχουν στις δράσεις κατάρτισης στην κοινωνική αγροτική επιχειρηματικότητα 

Επισκέψεις στις επιχειρήσεις: 

- Βιοκαλλιέργειες Μπίλλα.  Βιολογικός λαχανόκηπος (κ. Σούλα Μπίλλα). Τρίκαλα. 

Τηλ:2431023117 - 6973845645 

e-mail: johnmpillas@gmail.com, 

- Άλλες επιχειρήσεις στη Θεσσαλία 

∆ιάρκεια Επισκέψεων: 2 ηµέρες , 1 διανυκτέρευση 

Εκτιµώµενο κόστος Μετάβασης, ∆ιαµονής, Σίτησης, Αποζηµίωσης 2 συνοδών: 6.500€ 

4. Επίσκεψη σε επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη - Δράμα για 20 ωφελούμενους που 

συμμετέχουν στις δράσεις κατάρτισης στην κοινωνική αγροτική επιχειρηματικότητα 

Επισκέψεις στις επιχειρήσεις: 

- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΕΣΑΖΟΝΤΩΝ. Αστικός προµηθευτικός 

συνεταιρισµός (Σ.ΠΑ.ΜΕ.). Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2315115029. e-

mail:sunparmes@hotmail.com  

- Οίκο-ΑΠΘ. Ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση. Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης.  Αγρόκτηµα ΑΠΘ. Γραφείο Περιβάλλοντος ΑΠΘ. Τηλ: 

2310 – 9 96723, fax: 2310 – 9 97390, fax: 2310 – 9 91130, e-mail: eco-

office@auth.gr  

- Εναλλακτική  κοινότητα "Πελίτι". Μεσοχώρι Παρανεστίου. ∆ράµα, www.peliti.gr 

- ΒΙΟ∆ΡΑΜΑ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ Ν. ∆ΡΑΜΑΣ. τηλ. 

25210 34760. e-mail: biodrama@yahoo.gr. 

∆ιάρκεια Επισκέψεων: 2 ηµέρες , 1 διανυκτέρευση 

Εκτιµώµενο κόστος Μετάβασης, ∆ιαµονής, Σίτησης, Αποζηµίωσης 2 συνοδών: 
3.498,00€ 

Για την υλοποίηση της δράσης ως συνοδοί θα συμμετάσχουν εξειδικευμένα στελέχη με ειδική 

εμπειρία στα αντικείμενα στήριξης των ωφελουμένων. 
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Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Τέσσερις οργανωμένες επισκέψεις σε επιχειρήσεις του εσωτερικού. 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το ΚΤΕ. 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/05/2014 έως 30/06/2014 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 14.992,70 €. 
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ΔΡΑΣΗ 34 

 

Τίτλος Δράσης :  Συμβουλευτική επιχειρηματιών 

Κατηγορία Δράσης :  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (351) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Μέσα από τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κοζάνης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη, καθώς και 

από το Enterprise Europe Network, που λειτουργεί στο συντονιστή εταίρο, θα γίνει 

προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων της περιοχής για τις 

δυνατότητες που θα έχουν να απασχολήσουν ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, αλλά και να 

επωφεληθούν οι ίδιοι από εξειδικευμένες δράσεις  συμβουλευτικής εργοδοτών, όπως : 

� πληροφόρηση για πολιτικές και για την ισχύουσα νομοθεσία 

� ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση σε ζητήματα διαφορετικότητας και εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης 

� αξιοποίηση και εφαρμογή οδηγών για τη διαχείριση της διαφορετικότητας στον 

εργασιακό χώρο 

� διοργάνωση ειδικών προγραμμάτων διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων 

� διαδικασίας επιλογή και προαγωγής προσωπικού 

� ενθάρρυνση συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις 

� δημιουργία επιχειρηματικών αλυσίδων 

� διευκόλυνση προώθησης προϊόντων 

� επικοινωνία, δικτύωση και συνεργασία εργοδοτών με εκπροσώπους συλλόγων, 

ομοσπονδιών, δικτύων ΕΚΟ και δομών συμβουλευτικής στήριξης 

� υποστήριξη εργοδότη, που προσλαμβάνει ωφελούμενους, σε θέματα ανάπτυξης της 

επιχείρησής του. 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η δράση θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένους Επαγγελματικούς Συμβούλους με ειδίκευση στη 

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και στην Επιχειρηματικότητα, που διαθέτει ήδη ο Συντονιστής 

Εταίρος, μέσω του Enterprise Europe Network, οι οποίοι θα αναλάβουν αποκλειστικά την 

επικοινωνία με τον επιχειρηματικό κόσμο. 

Θα διανεμηθεί ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο ούτως ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες 

των επιχειρήσεων, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε κατάρτιση των επιχειρηματιών.  

Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους εργοδότες θα επιτρέψει τόσο την έγκαιρη 

ανίχνευση των θέσεων απασχόλησης, όσο και την διατήρηση αυτών.  

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Δράσης εστιάζουν στην ενημέρωση των εργοδοτών για τα 

κίνητρα και τα πλεονεκτήματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και για τη δυναμική 

επιχειρήσεων και οργανισμών που ακολουθούν πρακτικές διαχείρισης της διαφορετικότητας.  
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Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ο εταίρος, που εμπλέκεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι η Αναπτυξιακή 

Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ. 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 01/10/2013 έως 30/06/2014. 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 5.000 €, το οποίο αναλύεται ως εξής : 

50 Επιχειρηματίες * 5 ώρες * 20 € ωριαίο κόστος.   
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ΔΡΑΣΗ 35 

Τίτλος Δράσης : Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων  

Κατηγορία Δράσης :  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (351) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων στοχεύει στη δημιουργία έως 5 επιχειρήσεων 

(ενδεικτικά) και 50 αιτήσεων (ενδεικτικά) υπαγωγής των ωφελουμένων σε πρόγραμμα 

επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα (π.χ. πρόγραμμα επιχορήγησης 

Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ, ή άλλο πρόγραμμα). 

Η στόχευση αφορά επίσης τη δημιουργία 2 κοινωνικών επιχειρήσεων, στις οποίες θα 

συμμετέχουν κατ’ εκτίμηση συνολικά 40 άτομα.  

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Θα εκπονηθούν 55 επιχειρηματικά σχέδια εκ των οποίων τα 5 θα συνοδεύονται από 

βεβαιώσεις έναρξης στην εφορία και τα 50 θα συνοδεύονται από αιτήσεις υπαγωγής σε 

πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα.  

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

• 5 Επιχειρηματικά Σχέδια και Βεβαιώσεις έναρξης των επιχειρήσεων από την εφορία 

• 50 Επιχειρηματικά Σχέδια και αιτήσεις υπαγωγής των ωφελουμένων σε πρόγραμμα 

επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα 

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Οι εταίροι που εμπλέκονται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι : 

• το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Δυτικής Μακεδονίας, και 

• το Κέντρο Τεχνολογικής Ερευνας (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Η υλοποίηση της δράσης θα ανατεθεί ως υπεργολαβία σε ποσοστό 100%. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 4/03/2013 έως 31/12/2014. 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 126.500,00 €, το οποίο αναλύεται ως 

εξής : 55  Επιχειρηματικά Σχέδια * 2.300 €. 
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ΔΡΑΣΗ 36 

Τίτλος Δράσης : Συντονισμός και διαχείριση πράξης 

Κατηγορία Δράσης :   ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ (348) 

α) Φυσικό Αντικείμενο Δράσης 

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Δράσης 

Σκοπός της δράσης αυτής είναι να επιτευχθεί ο ανώτερος βαθμός των προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων με τη συνειδητή συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκομένων, είτε άμεσα 

(εταίροι) είτε έμμεσα (αρμόδιοι φορείς, χρήστες) με το έργο και με την μεγαλύτερη οικονομία 

χρόνου, προσωπικού και οικονομικών πόρων. 

Η ΑΝΚΟ αναλαμβάνει τον συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας των δράσεων καθώς 

και την οικονομική – λογιστική διαχείριση. Αυτό εξειδικεύεται στο καθορισμό των κάθε είδους 

διαδικασιών, στη παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος, στην εκπλήρωση κάθε είδους 

αλληλογραφίας και διαφόρων υποχρεώσεων (εκθέσεις, συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων 

κλπ), στην υλοποίηση και αξιοποίηση κάθε προβλεπόμενης εισροής, τον συντονισμό 

εκδηλώσεων, καθώς επίσης και την ανάλυση - πρόβλεψη κινδύνων και παρέμβασης για κάθε 

ανακύπτων πρόβλημα ή δημιουργία κρίσης.  

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης που προτείνεται να εφαρμοστεί βασίζεται σε 

σημαντικό βαθμό στη μεθοδολογία του Project Cycle Management (PCM: μεθοδολογία που 

εφαρμόζει η ΕΕ) με τη πεποίθηση ότι διασφαλίζει την επιτυχία από όλες τις απόψεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το παρόν πρόγραμμα αποτελείται από σύνθετες δράσεις και 

ενέργειες, η μεθοδολογία του PCM θεωρείται η πιο κατάλληλη, εφόσον, ως γνωστό, έχει 

αναπτυχθεί ειδικά για την υλοποίηση σύνθετων Έργων και έχει καταξιωθεί σε πολλά σχετικά 

έργα. 

Η παρακολούθηση της πορείας του έργου σύμφωνα με την μεθοδολογία PCM περιλαμβάνει 

τρεις σημαντικές συνιστώσες: 

Process Management: έλεγχος της πορείας και ειδικά, των διαδικασιών υλοποίησης του έργου 

Risk Management: προσδιορισμός και εκτίμηση των κινδύνων και της σοβαρότητας τους καθώς 

και λήψη προληπτικών ή / και διορθωτικών μέτρων 

Quality Control: καθορισμός γενικού πλαισίου διασφάλισης ποιότητας με βάση τον οποίο 

γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος σε επίπεδο τόσο των δράσεων ενεργειών1 όσο και των προϊόντων - 

παραδοτέων. 

Οργάνωση - Δομή του Συστήματος Παρακολούθησης 

Η συνεχή παρακολούθηση των διαδικασιών και της πορείας του έργου, με την αντίστοιχη και 

απαραίτητη συλλογή αντικειμενικών δεδομένων, επιτρέπει στους υπεύθυνους του συστήματος 

εσωτερικής παρακολούθησης να προχωρήσουν στην παρουσίαση και ανάλυση - ανά τακτικά 

και έκτακτα χρονικά διαστήματα – των επιμέρους ενεργειών και του συνολικού έργου. Η 
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διαδικασία αυτή θα επιτρέψει πραγματικά τον εντοπισμό των πιθανών σημείων ή παραγόντων 

που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχημένη υλοποίηση του έργου. 

Επομένως, το Process και το Risk management αποτελούν δύο στενά αλληλεξαρτημένες 

συνιστώσες του συνολικού διαδικαστικού ελέγχου και ως εκ τούτου, αποτελούν την πρώτη 

ενότητα του συστήματος παρακολούθησης . 

Η τρίτη διάσταση του PCM (qualίty controI) περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από ένα απλό 

Έλεγχο Ποιότητας και επομένως απαιτεί μια ειδική δομή, διαμορφώνοντας την δεύτερη 

ενότητα του συστήματος. Η δομή της ομάδας αξιολόγησης της ποιότητας βασίζεται, σε 

σημαντικό βαθμό, σε τρεις επιστημονικές επιτροπές οι οποίες εξασφαλίζουν την πραγματική 

και αποτελεσματική επιστημονική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των έργων. 

Η τρίτη ενότητα αφορά την οικονομική διαχείριση του έργου, δηλαδή τον τυπικό και 

ουσιαστικό έλεγχο της οικονομικής πορείας όλων των δράσεων. 

Λειτουργία του Συστήματος Παρακολούθησης  

Α. Υπεύθυνος έργου 

Ο φορέας, υπεύθυνος για το έργο, αναλάβει το συνολικό συντονισμό των τριών ενοτήτων του 

συστήματος παρακολούθησης ώστε να υπάρξει μεταξύ των επιμέρους υπευθύνων μια 

συστηματική αλληλοενημέρωση και τροφοδότηση των απαιτούμενων δεδομένων και 

πληροφοριών για την συνεχή και ομαλή υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό καθήκον του υπεύθυνου έργου είναι η προετοιμασία και 

οριστικοποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων 

φορέων, με σαφές προσδιορισμό των διαδικασιών και ακόμα περισσότερο των συν-

υπευθυνοτήτων. Ο κανονισμός αυτός αποτελεί τον γενικό πλαίσιο αναφοράς για την λειτουργία 

του συνολικού συστήματος παρακολούθησης (Guide-Iίne). 

2. Θεματικοί Υπεύθυνοι 

Το σύστημα παρακολούθησης αποτελείται από τρεις θεματικούς υπευθύνους οι οποίοι 

αναλάβουν συγκεκριμένο έργο που προσδιορίζεται ως εξής. 

Α. Υπεύθυνοι Παρακολούθησης Φορέων Δράσεων 

Πρόκειται για τον συντονιστικό όργανο του συστήματος και υποστηρίζεται από δύο 

υπεύθυνους παρακολούθησης. Οι υπεύθυνοι αυτοί καλούνται να καλύπτουν τις ανάγκες 

των υπεύθυνων δράσεων, που περιλαμβάνει το πρόγραμμα. 

Πιο συγκεκριμένα, το συντονιστικό όργανο αναλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

α. Ενημέρωση 

Η ενημέρωση αποτελεί μια σημαντική και απαραίτητη διαδικασία για να εξασφαλισθεί η 

καλύτερη δυνατή επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων εταίρων του προγράμματος. 

Η ενημέρωση αποτελείται δύο επίπεδα: 

Πρώτο επίπεδο: η τακτική ενημέρωση των εταίρων για: 

� Τις διαδικασίες λειτουργίας των εταίρων και υλοποίησης των έργων τους. Η τακτική  
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ενημέρωση αυτή καλύπτει τους εξής τομείς: 

� Οδηγίες και απαιτήσεις από την Διαχειριστική Αρχή 

� «Γραφειοκρατικές» υποχρεώσεις, ειδικά απέναντι της Δ.Α (Ενδιάμεση 

Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας). Οι συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις συσχετίζονται με τη κατά τακτικά διαστήματα συμπλήρωση 

εντύπων (π.χ. Μηνιαία Δελτία Δαπανών και Τριμηνιαία Δελτία) 

� Αρμοδιότητες και υπευθυνότητα όχι μόνο των υπεύθυνων δράσεων άλλα και 

των εμπλεκομένων στελεχών και γενικότερα όλου του επιστημονικού και 

τεχνικού προσωπικού. 

� Συνεχής επισήμανση των απαιτήσεων του έργου στο σύνολο του, άλλα και των 

ειδικών απαιτήσεων των δράσεων 

� Στενή τήρηση του χρονοδιαγράμματος όπως έχει προγραμματιστεί για κάθε 

δράση, με έμφαση στη τήρηση του χρόνου παράδοσης εκθέσεων, τελικών 

προϊόντων και άλλων παραδοτέων. 

� Τροποποίηση περιεχόμενου των δράσεων και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που 

επακολουθούν (π.χ. στο χρονοδιάγραμμα,  στο εμπλεκόμενο προσωπικό κλπ). 

� Αντιμετώπιση πρoβλεπόμενων ή μη γεγονότων που προκύπτουν και επιδρούν 

στην ομαλή εξέλιξη ορισμένων δράσεων. (π.χ. αλλαγές διοίκησης ορισμένων 

εταίρων, κλπ) 

� Άμεση ενημέρωση, στο πλαίσιο της ανάλυσης της προόδου του έργου, για τα 

σημεία εκείνα που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία του έργου (red 

nags), αν δεν αντιμετωπιστούν. 

� Την εξασφάλιση της Διεπιστημονικής Συνεργασίας, η οποία απαιτεί τη δημιουργία ενός 

ευέλικτου αλλά αποτελεσματικού μηχανισμού αλληλοεπικοινωνίας μεταξύ των 

υπεύθυνων παρακολούθησης του έργου και των υπεύθυνων της Ποιότητας. 

� την καθοδήγηση των έκτακτων επιτροπών που δημιουργούνται στο πλαίσιο της τεχνικής 

και επιστημονικής υποστήριξης που προσφέρουν οι υπεύθυνοι παρακολούθησης στους 

εταίρους και στο προσωπικό τους. 

Δεύτερο επίπεδο: ενημέρωση των πολιτικών και αποφασιστικών οργάνων 

Το συντονιστικό όργανο είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την ενημέρωση και επικοινωνία 

με τη Διαχειριστική Αρχή και τους εκπρόσωπους των πολιτικών οργάνων. Η ενημέρωση 

αυτή αφορά: 

� την εξέλιξη του έργου, 

� τα αποτελέσματα του, 

� τα πιθανά προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης, τα οποία απαιτούν τροποποιήσεις του περιεχομένου δράσεων. 

β. Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 163/466 

 

Βασικός ρόλος του Συντονιστικού Οργάνου είναι η καθημερινή υποστήριξη και υποβοήθηση 

των εταίρων και του εμπλεκομένου ανθρωπίνου μηχανισμού, δηλαδή: 

� Διαχειριστικό προσωπικό που αναλαμβάνει όλη τα λειτουργικά ζητήματα, 

� Επιστημονικό προσωπικό 

� Τεχνικό και γραμματειακό προσωπικό 

Η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη υπό τη μορφή συστηματικής ενημέρωσης είναι αυτή 

που συμβάλλει ουσιαστικά στη πρόληψη της εμφάνισης προβλημάτων και κινδύνων. Όμως 

είναι γνωστό ότι, οι προληπτικές ενέργειες δεν μπορούν να μηδενίζουν τη πιθανότητα 

εκδήλωσης του κινδύνου. Για το λόγω αυτό, ένα τμήμα του συνολικού μηχανισμού 

συντονισμού και παρακολούθησης αφορά τη διαδικασία αντιμετώπισης των πιθανών 

κινδύνων. 

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται τη δημιουργία επιτροπών για θέματα που αφορούν (α) τον 

συντονισμό του έργου και (β) την ενημέρωση και επιλογή διαρθρωτικών παρεμβάσεων όταν 

απαιτούνται. 

γ. Συλλογή πληροφοριών και αντικειμένων δεδομένων για την εξέλιξη του έργου και τον 

έλεγχο του 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου καθώς και οι αναφορές προόδου αποτελούν 

επαναλαμβανόμενες διαδικασίες του Συντονιστικού Οργάνου. Για να διασφαλισθεί ότι το 

έργο οδηγείται στη κατεύθυνση των προδιαγεγραμμένων στόχων απαιτούνται διάφορα 

επίπεδα ελέγχου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σε κάθε επίπεδο μπορεί να διαφέρουν 

στις λεπτομέρειες, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελούν σύνθεση των πλέον αναλυτικών 

πληροφοριών που συλλέγονται στο κατώτερο επίπεδο. 

Ο αποτελεσματικός έλεγχος περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων και σύγκριση με τη Βάση 

Αναφοράς Σχεδιασμού (BaseIine ScheduIe). 

Οι υπεύθυνοι Συντονισμού και Παρακολούθησης αναλαμβάνουν τις εξής δραστηριότητες: 

� Καθορισμός (α) διαδικασιών συλλογής δεδομένων όπως τυποποιημένα δελτία και (β) 

πληροφοριακού συστήματος για την αρχειοθέτηση και επεξεργασία τους. 

� Με βάση τα παραπάνω, συλλογή στοιχείων τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον τα έξης: 

o Δεδομένα απασχόλησης για κάθε μέλος ομάδας έργου (Timesheets) 

o Δεδομένα ολοκλήρωσης μέρους του έργου 

o Μεταβολές σχεδιασμού 

o Πραγματοποιηθείσες δαπάνες 

o Έκτακτα γεγονότα 

o Εκτιμήσεις κινδύνων 

o Θέματα ποιότητας 
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� Συλλογή ενδιάμεσων προϊόντων, εργασιών και παραδοτέων τα οποία αποστέλλονται 

στον υπεύθυνο ποιότητας για τον ουσιαστικό έλεγχο ποιότητας. 

δ. Έλεγχος αντικειμενικών δεδομένων 

Ο Υπεύθυνος του έργου διασφαλίζει ότι οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους σχεδιασμούς (προδιαγραφές) και υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων του 

έργου. Είναι αναγκαίο να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος της προόδου των 

εργασιών, να γνωρίζει ποία παραδοτέα ετοιμάζονται κάθε στιγμή και ποία προβλήματα ή 

εμπόδια αντιμετωπίζονται. 

Οι δραστηριότητες που συσχετίζονται με το μηχανισμό έλεγχου, αφορούν: 

� τον καθορισμό μιας τυπικής διαδικασίας ελέγχου 

� τις τακτικές και έκτακτες συναντήσεις με τα μέλη των ομάδων, οι οποίες συμβάλλουν 

σημαντικά (α) στη πρόληψη παρουσίασης κινδύνων και (β) στην θετική αντιμετώπιση 

τους όταν δεν ήταν εφικτή η αποφυγή τους. 

� την παρακολούθηση και έλεγχο της προόδου οι οποίοι επικεντρώνονται κυρίως στα 

εξής: 

o διασφάλιση ότι τα παραδοτέα 

→ ικανοποιούν τους στόχους και τον ορισμένο σκοπό 

→ ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές 

→ είναι κατανοητά 

→ είναι σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα και τεχνικές 

o αξιολόγηση της απόδοσης των πόρων εξετάζοντας τα εξής: 

→ εργασία που δόθηκε μέχρι τη στιγμή ελέγχου, σε σχέση με τη 

προγραμματισμένη 

→ εργασία και ικανότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

→ τρόποι βελτίωσης της απόδοσης 

o εξάλειψη εμποδίων και πιθανών αρνητικών παραγόντων 

o μείωση επαναλήψεων 

ε. Ανάλυση και παρουσίαση της προόδου 

Ο Υπεύθυνος του έργου και οι επικεφαλής των ομάδων θα αναλύουν την παρούσα θέση και 

την τάση που διαμορφώνεται στο έργο. Αυτή η ανάλυση θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που 

πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία του έργου (red flags), αν δεν αντιμετωπιστούν. 

Η παρουσίαση της προόδου του έργου θα γίνεται με περιοδικές και έκτακτες αναφορές, που 

θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

� Παρούσα κατάσταση 

� Τάσεις που διαμορφώνονται 
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� Χρήση πόρων 

� Οικονομικά στοιχεία 

� Ανάγκες αλλαγών: τροποποίηση του περιεχόμενου, αλλαγές πόρων εισροών, 

τροποποίηση των παραδοτέων 

� Κίνδυνοι που αντιμετωπίζονται 

� Στοιχεία ποιότητας. 

Εκθέσεις θα υποβάλλονται για κάθε ορόσημο του έργου, που θα περιλαμβάνουν τις 

πραγματοποιηθείσες εργασίες και τις προβλεπόμενες μέχρι το επόμενο ορόσημο. 

στ. Πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εντόπιση και η διαχείριση των κίνδυνων είναι δραστηριότητες 

του Συντονιστικού Οργάνου οι οποίες συσχετίζονται στενά με τον ολόκληρο συντονισμό. 

Πρόκειται τελικά για δραστηριότητες που ενσωματώνονται πλήρως στο μηχανισμό 

συντονισμού. Η συστηματική παρακολούθηση (ενημέρωση, συλλογή και έλεγχος 

δεδομένων), η ανάλυση και αξιολόγηση της προόδου των δράσεων είναι οι διαδικασίες που 

εξασφαλίζουν τον έγκαιρα εντοπισμό πιθανών κινδύνων. 

Οι δραστηριότητες που συσχετίζονται με το μηχανισμό πρόληψης και αντιμετώπισης 

κινδύνων, αφορούν: 

� τον προσδιορισμό των κινδύνων (risk identification), λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε 

έργο, οι κίνδυνοι κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 

o αυτούς που προκύπτουν από την ίδια τη φύση των στόχων του έργου (inherent 

risks) και, 

o αυτούς που προκύπτουν από τη προσέγγιση που έχει αποφασισθεί για την 

επίτευξη των στόχων (acquired risks) 

Ο προσδιορισμός των κινδύνων γίνεται ως εξής 

1. πραγματοποίηση κοινής συνάντησης όλων των εμπλεκομένων για ελεύθερη 

έκφραση απόψεων (brainstorming) 

2. ανάθεση στους υπεύθυνους των επιμέρους ενεργειών του έργου της σύνταξης 

αναλυτικής κατάστασης αυτών που κατά τη γνώμη τους μπορούν να εξελιχθούν 

δυσμενώς στη πορεία του έργου συνεκτίμηση προσδιορισθέντων κινδύνων και 

σχεδιασμού έργου 

� την εκτίμηση της σοβαρότητας των κινδύνων, με βάση τη πιθανότητα εμφάνισης και τις 

επιπτώσεις που θα έχει (risk analysis) 

Με την εκτίμηση αυτή, πρόκειται να προσδιοριστούν: 

o οι κίνδυνοι έτσι ώστε να οριστεί ο τρόπος αντιμετώπισής τους σε σχέση τόσο με το 

χρόνο όσο και με τους πόρους που αναμένεται να αφιερωθούν στη καταπολέμησή 

τους. 
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o  οι επιπτώσεις τους στο έργο, και αυτές, όπου αυτό είναι δυνατόν, εκφράζονται 

τόσο σε χρόνο όσο και σε κόστος 

o  οι ex-ante και ex-post ενέργειες αντιμετώπισης και καταπολέμησης των κινδύνων 

(πρόληψη και καταστολή) 

� τη λήψη προληπτικών μέτρων για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων 

(risk avoidance) και, 

� το σχεδιασμό ενεργειών για τη περίπτωση που εκδηλωθεί πράγματι ο κίνδυνος 

(contingency planning) 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι, το έργο του Συντονιστικού Οργάνου καλύπτει μεγάλο 

φάσμα δραστηριοτήτων. Δεδομένου ότι, το πεδίο υπευθυνότητας είναι εξαιρετικά μεγάλο, ο 

Υπεύθυνος Συντονισμού συνεργάζεται στενά και σε συνεχής βάση με τις ομάδες 

υποστήριξης συντονισμού η οποία έχει ως αρμοδιότητα: 

� την τακτική ενημέρωση εποπτευόμενων φορέων (υπεύθυνων δράσεων και το 

προσωπικό τους). Η ενημέρωση αφορά πλήθος θεμάτων όπως: 

� διαδικασίες, λειτουργία του προγράμματος 

� ανάγκες, 

� νέες εξελίξεις, 

� προβλήματα - κίνδυνοι, κλπ 

� τη συνεργασία - συνεννόηση με τους υπεύθυνους δραστηριοτήτων 

� τη συνεργασία με τους οικονομικούς Υπεύθυνους και Διαχειριστές του έργου  

� την υποστήριξη εποπτευόμενων φορέων και υπευθύνων δράσεων για θέματα όπως: 

� γενική λειτουργία του προγράμματος και του έργου 

� ανάγκες και προβλήματα που μπορεί οι φορείς να αντιμετωπίζουν κατά την 

υλοποίηση του έργου τους 

� εκθέσεις, εργασίες και παραδοτέα 

� ανοικτές και κλειστές εκδηλώσεις, 

� προβολή και διαφήμιση (δημοσιότητα) κλπ 

� την τήρηση έντυπου υλικού και αρχείων 

� την τακτική και στενή παρακολούθηση των δράσεων όσον αφορά (α) τη τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος, (β) τη χρήση και αξιοποίηση των αρχικά προβλεπόμενων πόρων 

(όπως εμφανίζονται στα Τεχνικά δελτία), και γενικότερα (γ) την διαδικασία υλοποίησης 

των δράσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους όπως αυτές καθορίζονται στα 

Τεχνικά Δελτία. Η παρακολούθηση των δράσεων έχει ως βασικό σκοπό, την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων όλων των εποπτευόμενων φορέων. 

Οι ομάδες υποστήριξης συντονισμού υποχρεούνται επίσης να συμμετέχουν τόσο στις 

συναντήσεις της Α.Σ. όσο και στις ομάδες - επιτροπές εργασίας και να εξασφαλίζουν την 

αποτελεσματική τήρηση πρακτικών. 
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Β. Υπεύθυνος Παρακολούθησης Ποιότητας 

Δύο είναι οι βασικές υποχρεώσεις του υπεύθυνού αυτού: 

1. Η διασφάλιση της ποιότητας η οποία αφορά κυρίως τον καθορισμό του Πλαισίου που 

θα εξασφαλίζει τελικά την ποιότητα του έργου. Είναι μια δραστηριότητα ορισμού της 

ποιότητας, μέσω ενός γενικού πλαισίου προδιαγραφών τον οποίο αναπροσαρμόζεται 

σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε δράσης. 

2. Ο έλεγχος της ποιότητας είναι η δραστηριότητα που αφορά το ποιοτικό έλεγχο (α) των 

διαδικασιών - εργαλείων υλοποίησης των δράσεων (β) των ενδιάμεσων και τελικών 

παραδοτέων και προϊόντων σε σχέση με τις προδιαγραφές που συντάχθηκαν κατά τη 

διάρκεια της πρώτης δραστηριότητας. 

Η διασφάλιση και ο έλεγχος της ποιότητας αποτελούν διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από 

υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, ο Υπεύθυνος Παρακολούθησης Ποιότητας 

στηρίζεται από τρεις επιστημονικές επιτροπές οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των 

παραγομένων προϊόντων. Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Παρακολούθησης Ποιότητας θα συγκροτεί 

έκτακτες επιτροπές για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. 

Γ. Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης 

Ασχολείται με την υποστήριξη ομάδας από τον Συντονιστή Φορέα (ΑΝΚΟ) με τις οριζόμενες 

από το νόμο αρμοδιότητες και υπευθυνότητες και οι οποίες θα αποτυπωθούν σε 

συγκεκριμένες διαδικασίες και διαχειριστικό πλαίσιο μέχρι το τέλος του έργου. 

Αναμενόμενα Παραδοτέα / Προϊόντα 

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης 

του έργου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση του έργου.  

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης  

Ολοι οι εταίροι εμπλέκονται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης . 

Η ΑΝΚΟ αναλαμβάνει το συντονισμό του έργου. Οι υπόλοιποι φορείς αναλαμβάνουν να 

παρέχουν εγκαίρως τα στοιχεία που θα τους ζητά ο συντονιστής. 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης δεν θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 15/11/2012 έως 31/12/2014 

Κόστος 

To προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 54.900,00 €.  
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2.4.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Στο επικοινωνιακό σχέδιο του Έργου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Προ-Εργασία» προβλέπονται 

ενέργειες :  

� Δημοσιότητας, που αποσκοπούν στην προβολή των τοπικών δράσεων για την διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην απασχόληση, καθώς και στην ενημέρωση-πληροφόρηση των εν δυνάμει 

ωφελουμένων, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στην υλοποίηση του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου, και  

�  Ευαισθητοποίησης, που αποσκοπούν στην εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών, ώστε 

αφενός να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν οι επαγγελματικοί και εργοδοτικοί φορείς, 

η τοπική κοινωνία, εν γένει, ως προς τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των 

παρεμβάσεων και αφετέρου να ενημερωθούν τα άτομα των ομάδων στόχου και να 

δραστηριοποιηθούν κάνοντας χρήση των ευκαιριών του Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

Για το σχεδιασμό, την πλήρη εξειδίκευση και την υλοποίηση του προγράμματος δημοσιότητας ορίζεται 

ως επικεφαλής εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) της ΠΔΜ, υπεύθυνος δημοσιότητας 

του προγράμματος που θα το υλοποιήσει με την συνεργασία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΔΜ και 

του συντονιστή εταίρου της ΑΝΚΟ.  

Από την πλευρά του ΠΤΑ της ΠΔΜ θα οριστεί επικεφαλής συντονιστής του φυσικού αντικειμένου της 

δράσης (project manager δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης).  

Πιο αναλυτικά το σχέδιο θα περιλαμβάνει:  

Α) Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων – Ημερίδων 

Προβλέπεται να υλοποιηθούν εκδηλώσεις δημοσιότητας για την προβολή του έργου της Αναπτυξιακής 

Σύμπραξης, την ενημέρωση των ατόμων της ομάδας στόχου, της τοπικής κοινωνίας και την 

ευαισθητοποίηση των εργοδοτών.  

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η διοργάνωση : 

� 2 ημερίδων, μία με την έναρξη του προγράμματος, για τη δημοσιοποίησή του, και μία με τη λήξη 

του προγράμματος, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων  

o (αρμόδιος φορέας υλοποίησης το Π.Τ.Α. της ΠΔΜ) 

� 4 ενημερωτικών εκδηλώσεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν στους 4 Δήμους της Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης (Κοζάνης, Εορδαίας, Βοϊου, Σερβίων-Βελβεντού), για την ενημέρωση όσο το 

δυνατόν περισσότερων ωφελουμένων της ομάδας στόχου για τις δράσεις και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα του προγράμματος, και για την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των εργοδοτών 

για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.   

o (αρμόδιος φορέας υλοποίησης η Π.Ε.Δ. της ΠΔΜ) 

Στην εναρκτήρια ημερίδα θα παρουσιαστούν οι στόχοι και οι δράσεις της  Αναπτυξιακής Σύμπραξης 

«Προ-Εργασία», ενώ παράλληλα θα δημοσιοποιηθούν και οι τρείς (3) δημοσιεύσεις – προσκλήσεις 

συμμετοχής ωφελουμένων : 

• ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανεργίας  του ΟΑΕΔ 

• νέων επιστημόνων, (ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρμακοποιών, δικηγόρων και 

μηχανικών) 

• αγροτών, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ 
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με τις οποίες θα ανακοινώνεται η διάρκεια του σχεδίου, οι περιοχές, οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν 

κ.λπ.  

Στις ενημερωτικές εκδηλώσεις  θα παρουσιαστεί το έργο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης σε κάθε Δήμο της 

Περιφερειακής Ενότητας για την ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ωφελουμένων της ομάδας 

στόχου αρχικά και στη συνέχεια για την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των εργοδοτών για την 

επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος. 

Στην τελική ημερίδα θα παρουσιαστεί ο απολογισμός και τα αποτελέσματα του έργου της Αναπτυξιακής 

Σύμπραξης. 

Για την εναρκτήρια ημερίδα και κάθε ενημερωτική εκδήλωση θα εκδοθεί ένα φυλλάδιο με το πρόγραμμα 

της ημερίδας/ενημερωτικής εκδήλωσης καθώς και με συνοπτική παρουσίαση της φιλοσοφίας, των 

στόχων και των ωφελειών του προγράμματος όπως και τα σημεία πληροφόρησης.   

Σε εύλογο χρόνο πριν από την πραγματοποίηση κάθε ημερίδας θα αποστέλλονται σχετικά δελτία τύπου 

από το συντονιστή εταίρο στα τοπικά ΜΜΕ της Περιφερειακής Ενότητας.  

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας προβλέπεται ο σχεδιασμός ηλεκτρονικής 

παρουσίασης του προγράμματος μέσω υπολογιστή σε συντετμημένη μορφή, καθώς και σε μορφή πιο 

αναλυτική. Το συγκεκριμένο προϊόν αναμένεται ότι θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους εταίρους καθώς θα 

δράσει ως εργαλείο δημοσιότητας του προγράμματος και θα διευκολύνει τις παρουσιάσεις που θα 

γίνουν και θα απευθύνεται στα άτομα των ομάδων στόχου. Επισημαίνεται ακόμη ότι έχει προβλεφθεί το 

συγκεκριμένο προϊόν να εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, ώστε τόσο η 

συντετμημένη όσο και η αναλυτική μορφή του να βοηθήσουν τους εταίρους στις διοργανώσεις 

δημοσιότητας που θα πραγματοποιηθούν.  

Β) Δημιουργία και εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού 

Περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, η επιμέλεια και η εκτύπωση του επικοινωνιακού υλικού για την 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) κατά ISO 9001:2000  του Συντονιστή Φορέα (ΑΝΚΟ) και του ΠΤΑ της ΠΔΜ.  

Αναλυτικότερα: 

(α)   Σχεδιασμός και δημιουργία λογότυπου για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη. 

(β)   Εκτύπωση τρίπτυχου εντύπου σε tirage.  

(γ)   Σχεδιασμός και δημιουργία επιστολόχαρτων. 

(δ)   Σχεδιασμός και δημιουργία φακέλων.  

(ε)   Σχεδιασμός και δημιουργία  αφίσας προγράμματος 

Γ) Τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή  

Προβλέπεται ο σχεδιασμός και η δημιουργία ραδιοφωνικού μηνύματος και η μετάδοσή του από 

ραδιοφωνικά μέσα, καθώς και η παραγωγή και προβολή τηλεοπτικού σποτ. Για τα μηνύματα 

προβλέπεται (εφόσον αυτό γίνει εφικτό) να υπάρξει ειδική συνεννόηση, ώστε να χαρακτηριστούν 

κοινωνικά μηνύματα και ως εκ τούτου να καταστεί δυνατή η μετάδοσή/προβολή τους χωρίς κόστος. Τα 

μέσα αυτά θα χρησιμοποιηθούν κυρίως, κατά την αρχική περίοδο δημοσιοποίησης του προγράμματος.  

Δ) Ηλεκτρονικά Κοινωνικά δίκτυα  
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Προβλέπεται η χρήση των πλέον δημοφιλών ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων για την δημοσιοποίηση 

του σχεδίου ( facebook – twitter).  

Αναμενόμενα Προϊόντα 

1) Υλοποίηση 2 ημερίδων 

2) Υλοποίηση 4 ενημερωτικών εκδηλώσεων 

3) Έντυπο ενημερωτικό υλικό  

(λογότυπο, τρίπτυχα, επιστολόχαρτα, φάκελοι, αφίσες). 

4) Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις του έργου (συνοπτική και εκτεταμένη έκδοση).  

5) Τηλεοπτικό και Ραδιοφωνικό σποτ και προβολή τους κατά την αρχική περίοδο υλοποίησης και 

χρήση των κοινωνικών δικτύων  

Αποτελέσματα/ωφελούμενοι 

Με την υλοποίηση της δράσης αναμένεται να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία 

απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα της ομάδας στόχου και παράλληλα να 

ενημερωθούν και να δραστηριοποιηθούν τα άτομα των ομάδων στόχου ώστε να ωφεληθούν στο μέγιστο 

δυνατό από το έργο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης καθώς οι επιχειρηματίες για να υποστηρίξουν το έργο.  

Εμπλεκόμενοι Εταίροι στην υλοποίηση της Δράσης 

Στη συγκεκριμένη δράση εμπλέκονται οι παρακάτω εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης :  

� Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  (Π.Τ.Α.) Δυτικής Μακεδονίας 

� Περιφερειακή Ενωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Μακεδονίας 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

Όλοι οι συνεργαζόμενοι εταίροι που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των Τοπικών 

Δράσεων, θα τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως θεσπίζονται στον Κανονισμό 

(ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει, και καθορίζονται στις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Οι εταίροι θα αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές 

διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά-στόχο που απευθύνονται και υπό την έννοια αυτή, δύνανται να 

χρησιμοποιούν κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση 

λεπτομερών πληροφοριών, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζουν την πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία. 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη που θα αναλάβει την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των Τοπικών 

παρεμβάσεων εξασφαλίζει ότι όσοι συμμετέχουν σε αυτές είναι ενήμεροι, ότι οι εν λόγω δράσεις 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. Για το σκοπό αυτό η σύμπραξη ως φορέας υλοποίησης αλλά και οι ανάδοχοι κλπ: 

α. οφείλουν σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν, να αναγράφουν σε εμφανές σημείο (footer) την 

επικοινωνιακή ταυτότητα του ΕΚΤ, όπως αυτή διατίθεται στο site www.esfhellas.gr και αποστέλλεται από 

τη Διαχειριστική Αρχή. Η επικοινωνιακή ταυτότητα περιέχει την ευρωπαϊκή σημαία με αναφορά στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το μήνυμα και το λογότυπο του οικείου 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και το λογότυπο του ΕΣΠΑ με αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο. 

β. επιμελούνται σε συνεργασία με την οικεία Διαχειριστική Αρχή, τρόπους για την κωδικοποίηση της 

δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής των συμμετεχόντων/ωφελουμένων, όπου αυτό 
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απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα η 

δημοσιοποίηση του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονόματος εκάστου 

ωφελουμένου. 

γ. Επιπλέον, δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που αναλαμβάνει ο φορέας, θα εξειδικεύονται, 

ανάλογα με τη φύση της πράξης σε συνεργασία με την ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας. 

δ. Θα τηρούν αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και οικονομικό τους 

αντικείμενο. 

Επιμέρους ενέργειες, που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες 

Για τη υλοποίηση της δράσης θα υπάρξει ανάθεση ως υπεργολαβία σε ποσοστό 79 %. 

Περίοδος υλοποίησης 

Από 15/11/2012 έως 31/12/2014 

Κόστος 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος της δράσης ανέρχεται σε 34.335,00 €.  

  

Αναφορά στο σχετικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 

Για την υλοποίηση του επικοινωνιακού σχεδίου θα τηρηθεί το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, που 

αναφέρεται στον Οδηγό Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», και ειδικότερα οι διατάξεις εφαρµογής των 

Κανονισµών (ΕΚ) 1828/2006 και (ΕΚ) 846/2009 και  συγκεκριµένα  τα  άρθρα  (8  και  9)  που  

αναφέρονται  στη  δηµοσιότητα  των  δράσεων  των Αναδόχων Φορέων.  

Επικοινωνιακό Σχέδιο 

Το Σχέδιο Επικοινωνίας ή Επικοινωνιακό Σχέδιο που προτείνεται κυρίως θα λειτουργεί ενημερωτικά 

προς τους δυνητικά ωφελούμενους και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα θα προβάλλει 

του στόχους και τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Προγράμματος.  

Βασική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση μιας ενιαίας ταυτότητας του σχεδίου δράσης, έτσι ώστε να γίνει 

περισσότερο διακριτό και αναγνωρίσιμο από το ευρύ κοινό στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ως 

ενιαίο σύνολο σπονδυλωτών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης στις 

ομάδες στόχου της περιοχής αναφοράς. 

Επισημαίνεται ότι η στρατηγική επικοινωνίας έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς την ανάδειξη της 

συνολικής κοινής προσπάθειας των συνεργαζόμενων εταίρων για την επίτευξη των στόχων των ΤΟΠΣΑ, 

στο διαθέσιμο εύρος των υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων. 

Ταυτόχρονα το επικοινωνιακό σχέδιο θα είναι έτσι οργανωμένο ώστε να είναι σαφής ο ρόλος του ως 

προς την αποτελεσματικότητα του, στα εξής κρίσιμα ερωτήματα :  

Ποιός: Οι εταίροι της αναπτυξιακής σύμπραξης, μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς (πχ ΟΑΕΔ) 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τι: Το Περιεχόμενο και στοιχεία από την πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου δράσης   

Σε ποιόν: Το Κοινό Στόχος (αναλύεται κατωτέρω)  

Με ποιο Μέσο: Μέσα και Κατηγορίες προβολής (αναλύονται κατωτέρω) 
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Με τι Αποτέλεσμα: Η σφαιρική ενημέρωση για τις ενέργειες του σχεδίου δράσης 

 

Στρατηγική Επικοινωνίας  

Στόχος λοιπόν του σχεδίου αλλά και του έργου του υπεύθυνου εταίρου για την  επικοινωνία γενικότερα 

είναι η συνεχής ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων και των εμπλεκομένων εξ 

αντικειμένου φορέων/οργανισμών και κέντρα λήψης αποφάσεων σχετικά με τις δράσεις των ΤΟΠΣΑ, 

ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση εμπλοκή τους, για να υποστηρίξουν και να διατηρήσουν τα παραγόμενα 

αποτελέσματα και τις θέσεις εργασίας. Επίσης ως αναφέρθηκε και ανωτέρω είναι η διάδοση των 

αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Κεντρικό στοιχείο της προτεινόμενης στρατηγικής είναι η ενοποίηση της επικοινωνίας όσον αφορά στα 

μηνύματα, στην εικόνα και στο ύφος, το οποίο θα είναι επεξηγηματικό, με περιεχόμενο αντιληπτό από το 

μέσο πολίτη και επιχειρηματία και το κατά περίπτωση επιμέρους κοινό στόχου. 

Στο παρόν Σχέδιο Επικοινωνίας  προσδιορίζονται οι επικοινωνιακοί στόχοι, το στοχοθετούμενο κοινό, οι 

βασικοί όροι και οι προϋποθέσεις της επικοινωνίας γενικότερα καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η 

πληροφόρηση και η δημοσιότητα συνεισφέρουν στην προβολή και στην αναγνωρισιμότητα του σχεδίου 

δράσης αλλά και του ειδικού κοινωνικού και οικονομικού ρόλου του. Τονίζεται ιδιαίτερα πως για την 

σύνθεση του παρόντος σχεδίου βασικός κορμός θεωρήθηκαν οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις των έργων 

υλοποιούμενες μέσω του ΕΚΤ και η σχετική πρόσκληση από την ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας.  

Το προτεινόμενο Επικοινωνιακό Σχέδιο, εμπεριέχει στοιχεία από την συσσωρευμένη εμπειρία των 

εταίρων της σύμπραξης ως φορέας υλοποίησης του σχεδίου δράσης, που συνδυάζει την επιχειρησιακή 

γνώση και διαχείριση αντιστοίχων προγραμμάτων με την προτεινόμενη επικοινωνιακή πρακτική.   

Η προτεινόμενη στρατηγική επικοινωνίας εναρμονίζεται με το γενικό πλαίσιο και τη γενική στρατηγική 

της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 προσαρμοσμένη στις ειδικές απαιτήσεις του έργου 

και αφορά στην εκπλήρωση των στόχων (γενικών και ειδικών), στην  κάλυψη του στοχοθετούμενου 

κοινού, μέσα από ένα σφαιρικό σύνολο δραστηριοτήτων και εργαλείων.  

Με την ανάπτυξη ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος με προγραμματισμένες δράσεις και 

ενέργειες και με τη χρήση όλων των ενδεδειγμένων μέσων και μεθόδων αποσκοπείται η γνωστοποίηση 

των ωφελειών των ΤΟΠΣΑ στο πλαίσιο ενημέρωσης της κοινής γνώμης, των  δυνητικά ωφελούμενων 

εταίρων και  των εμπλεκόμενων φορέων και ενδιαφερομένων επιχειρήσεων .   

Στρατηγική των μέσων 

Η χάραξη της στρατηγικής επικοινωνίας περιλαμβάνει ένα επαρκές σύνολο δραστηριοτήτων και 

εργαλείων σε αντιστοιχία με τους προς επίτευξη στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό και καθορίζεται 

από τη προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια έργα, αλλά και από  νέες επιδιώξεις. 

Περιλαμβάνεται η χρήση τριών διαφορετικών κατηγοριών μέσων και μεθόδων προβολής. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας περιφερειακής εμβέλειας όπως είναι το 

ραδιόφωνο, η τηλεόραση και το διαδίκτυο. 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι προωθητικές ενέργειες, όπως είναι η παραγωγή εντύπων, 

ενημερωτικών φυλλαδίων, δελτίων τύπου, δελτίων όπου δημοσιεύονται τα αποτελέσματα και η 

πρόοδος των δράσεων του Προγράμματος,   κ.α. 

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι ενέργειες άμεσης επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου και του 

δικτυακού τόπου του σχεδίου δράσης για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης (www.ergasiakozani.gr). 
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Οι ενέργειες και η στρατηγική των μέσων, έχουν επιλεγεί να αποτελούν ένα δυνητικό καλάθι 

επικοινωνιακών επιλογών. 

Στρατηγικές επιλογές προβολής 

Προς τη κατεύθυνση αυτή και για τη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και άλλες στρατηγικές επιλογές προβολής των δράσεων του προγράμματος. 

Τέτοιες επιλογές αποτελούν: 

► Η ενεργοποίηση των εμπλεκομένων φορέων στην υλοποίηση και άλλων συγγενικών δράσεων 

προγραμμάτων απασχόλησης, ως πολλαπλασιαστών πληροφόρησης (όπως τα ΤΟΠΕΚΟ). 

►  Η λειτουργία  ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων  

►  Η επιλογή στοιχείων από την ενιαία εικαστική ταυτότητα του Προγράμματος σε εθνικό επίπεδο από 

το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να είναι αναγνωρίσιμο από το ευρύ κοινό. 

► Πληροφόρηση και Δημοσιότητα σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου δράσης και προσαρμογή 

της ανάλογα με το στοχοθετούμενο κοινό. 

Στόχοι Επικοινωνίας  

 
Οι στόχοι αναλύονται ως εξής:  

- Ανάδειξη του σχεδίου δράσης και χρήση στοιχείων ενιαίας ταυτότητας, έτσι ώστε να γίνει 

διακριτό και αναγνωρίσιμο από το ευρύ κοινό, ως συνδεόμενο σύνολο παρεμβάσεων που 

διευκολύνουν την πρόσβαση στην απασχόληση. 

- Η πληροφόρηση της κοινής γνώμης για τις δράσεις και κυρίως τις επιπτώσεις και τη συμβολή 

του σχεδίου δράσης στην εύρεση επαγγελματικών επιλογών των δυνητικά ωφελούμενων .  

- Ανάδειξη της οικονομικής και κοινωνικής ωφέλειας από τις προτεραιότητες που 

προσδιορίζονται και από την στρατηγική του σχεδίου δράσης ως ενίσχυση της απασχόλησης και 

της επιχειρηματικότητας εν γένει. 

- Διακριτή ανάδειξη των έργων και δράσεων που χρηματοδοτεί το ΕΚΤ και προβολή του ρόλου και 

της συμβολής κάθε επιμέρους τομέα στην επίτευξη των συνολικών στόχων του σχεδίου δράσης.  

- Ενημέρωση – πληροφόρηση των δυνητικά ωφελούμενων ανέργων, νέων επιστημόνων και 

αγροτών  αλλά και των επιχειρήσεων.  

- Δημιουργία θετικού κλίματος για την αποδοχή του σχεδίου δράσης και κινητοποίηση των 

φορέων και των επιχειρήσεων, με στόχο την αύξηση της αξιοποίησης των προτεινόμενων 

πρακτικών του. 

Στοχοθετούμενο κοινό 

Οι κύριες ομάδες στοχοθετούμενου κοινού για το σχέδιο δράσης και τα ΤΟΠΣΑ εν γένει σε εθνικό 

επίπεδο είναι: 

- Οι άνεργοι, οι νέοι επιστήμονες (όπως ορίζονται στην πρόσκληση του προγράμματος) και οι νέοι 

αγρότες 
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- Οι επιχειρήσεις και οι εμπλεκόμενοι φορείς με την απασχόληση και την επιχειρηματικότητας της 

Περιφερειακής Ενότητας  

- Το ευρύ κοινό   

Πιο αναλυτικά :  

1. Οι άνεργοι, οι νέοι επιστήμονες (όπως ορίζονται στην πρόσκληση του προγράμματος) και οι νέοι 

αγρότες, οι Επιχειρήσεις, ενδιαφερόμενοι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, Επιμελητήρια – 

Αντιπροσωπευτικοί Φορείς τομέα επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, ΜΚΟ (ειδικά σε θέματα 

προώθησης της απασχόλησης) 

2. Εκπαιδευτική Κοινότητα: Εκπαιδευτικά Ιδρύματα &  εκπαιδευτικοί ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων 

3. Διαμορφωτές κοινής γνώμης – ΜΜΕ 

4. Δημόσιες κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές  

 

Θα πρέπει να τονισθεί ο ιδιαίτερος ρόλος των τριών πρώτων κατηγοριών στοχοθετούμενου κοινού (1-3) 

ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης. Στην επόμενη ενότητα όπου γίνεται και η σύνδεση των 

επικοινωνιακών στόχων με το στοχοθετούμενο κοινό αναδεικνύεται ο ξεχωριστός ρόλος της κάθε 

κατηγορίας κοινού.  

Στόχοι επικοινωνίας σε συνάρτηση με στοχοθετούμενα κοινά  

 
Τόσο οι στόχοι επικοινωνίας, για κάθε κοινό στόχο, όσο και η επιδιωκόμενη αντίδραση είναι συνήθως 

διαφορετικοί. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται μια περιγραφή των κυριότερων στόχων και επιδιώξεων 

της επικοινωνίας του σχεδίου δράσης, ανά κοινό – στόχο.  

 

ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΑ 

ΚΟΙΝΟ-ΣΤΟΧΟ 

Οι άνεργοι, οι νέοι 

επιστήμονες και οι νέοι 

αγρότες, οι Επιχειρήσεις, 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

και κοινωνικοί εταίροι, 

Επιμελητήρια – 

Αντιπροσωπευτικοί Φορείς 

τομέα επιχειρηματικότητας 

και απασχόλησης, ΜΚΟ 

(ειδικά σε θέματα προώθησης 

της απασχόλησης) 

□ Ενημέρωση σχετικά με τις 

δυνατότητες που προσφέρει το 

σχέδιο δράσης για απασχόληση ή 

αυταπασχόληση, εργασιακή 

εμπειρία κλπ 

□ ενημέρωση σχετικά με την τήρηση 

των αρχών δημοσιότητας 

□ εδραίωση του μηνύματος της από 

κοινού συνεισφοράς Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Ελλάδας 

□ διάχυση πληροφόρησης,  

□ συμμετοχή στις διαδικασίες του 

σχεδίου δράσης  

Ευρύ κοινό 

□ εδραίωση του μηνύματος της από 

κοινού συνεισφοράς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ελλάδας 

□ προβολή της διακριτής ταυτότητας 

για το σχέδιο δράσης 

□ ενδιαφέρον για περισσότερη 

πληροφόρηση 

□ διάχυση πληροφόρησης στον 

περίγυρο 

□ κατανόηση των στόχων  του 
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ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΑ 

ΚΟΙΝΟ-ΣΤΟΧΟ 

□ προβολή των επιμέρους ενεργειών 

του σχεδίου δράσης 

□ προβολή των αποτελεσμάτων και 

των κοινωνικών κυρίως 

επιπτώσεων του σχεδίου δράσης  

σχεδίου δράσης, καθώς και της 

ωφέλειας που προκύπτει από τις 

δράσεις του 

□ κατανόηση της προστιθέμενης 

αξίας που δημιουργεί η από 

κοινού συνεισφορά της ΕΈ & της 

Ελλάδας 

Δημόσιες κεντρικές, 

περιφερειακές και τοπικές 

αρχές 

□ ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο 

υλοποίησης του σχεδίου δράσης  

□ εξασφάλιση 

συμπληρωματικότητας ενεργειών 

πληροφόρησης και δημοσιότητας 

□ διάθεση στήριξης 

□ διάχυση πληροφόρησης σε 

τοπικό επίπεδο 

□  

Επιχειρήσεις, Οικονομικοί και 

κοινωνικοί εταίροι, 

Επιμελητήρια – 

Αντιπροσωπευτικοί Φορείς 

Κοινωνικού Τομέα, ΜΚΟ 

□ αξιοποίηση όλων των στρατηγικών 

συνεργιών και δράσεων 

δικτύωσης με τους διάφορους 

εταίρους 

□ ευρεία διάδοση του 

προγράμματος, με κατάλληλη 

προσαρμογή πληροφόρησης ανά 

περίπτωση 

□ εδραίωση του μηνύματος της από 

κοινού συνεισφοράς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ελλάδας 

□ διάθεση στήριξης 

□  

□ διάχυση πληροφόρησης  

Εκπαιδευτική Κοινότητα: 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, & 

εκπαιδευτικοί ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

 

□ ευρεία διάδοση του 

προγράμματος, με κατάλληλη 

προσαρμογή πληροφόρησης ανά 

περίπτωση 

□ προβολή σχεδίου δράσης προς 

τους ενδιαφερόμενους δυνητικά 

ωφελούμενους   

□ εδραίωση του μηνύματος της από 

κοινού συνεισφοράς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ελλάδας 

□ ενδιαφέρον για περισσότερη 

πληροφόρηση 

□ διάχυση πληροφόρησης στον 

περίγυρο 

□ κατανόηση των στόχων και της 

στρατηγικής του σχεδίου 

δράσης, καθώς και της ωφέλειας 

που προκύπτει από τις δράσεις 

του 

□ κατανόηση της προστιθέμενης 

αξίας που δημιουργεί η από 

κοινού συνεισφορά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ελλάδας 

□ συμμετοχή σε εκδηλώσεις και 

δράσεις σχετικές με το σχέδιο 

δράσης  

Διαμορφωτές Κοινής Γνώμης - 

ΜΜΕ 

□ τακτική τροφοδότηση με 

ενδιαφέρουσες ειδήσεις 
□ διάχυση πληροφόρησης  
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ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΑ 

ΚΟΙΝΟ-ΣΤΟΧΟ 

□ κατηγοριοποίηση των ειδήσεων 

και προβολή τους στα κατάλληλα 

μέσα 

□ εδραίωση του μηνύματος της από 

κοινού συνεισφοράς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ελλάδας 

□ προβολή της διακριτής ταυτότητας 

των δράσεων του σχεδίου δράσης   

□ διάθεση στήριξης 

□ συμμετοχή σε εκδηλώσεις και 

δράσεις σχετικές με το σχέδιο 

δράσης   

□ προβολή των αποτελεσμάτων 

από την υλοποίηση του σχεδίου 

δράσης  

Αναλυτική Μεθοδολογία υλοποίησης ανά χρονικό στάδιο του έργου : 

Γενικά  

Το ΠΤΑ της ΠΔΜ ως επικεφαλής της δημοσιότητας του σχεδίου δράσης θα έχει την τελική ευθύνη 

επιλογής  για την ομοιογενή παρουσίαση του επικοινωνιακού υλικού. Μέσω της κάθε επικοινωνιακής 

ενέργειας θα παρέχονται σαφείς πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ε.Ε. (κυρίως με την αναφορά στο 

ύψος της κοινοτικής συνδρομής και το ποσοστό συμμετοχής των προβαλλόμενων δράσεων), ενώ το 

ευρωπαϊκό έμβλημα θα εμφανίζεται εξίσου με κάθε εθνικό έμβλημα. 

Για την αρτιότερη εικόνα της συνολικής προβολής του σχεδίου δράσης θα χρησιμοποιηθούν τα επίσημα 

λογότυπα του προγράμματος ΤΟΠΣΑ που θα παρέχει το αρμόδιο Υπουργείο.  

Η επιλογή και χρήση των εργαλείων επικοινωνίας εναρμονίζεται με τις ανάγκες προβολής του σχεδίου 

δράσης, με τους στόχους του και προσεγγίζει κατά περίπτωση το στοχοθετούμενο κοινό.  

Ακολουθεί η τεκμηρίωση της επιλογής των επικοινωνιακών εργαλείων: 

1. Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό (ενημερωτικά δελτία, Direct mail, χρήση μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης κλπ). Τα ενημερωτικά δελτία αποτελούν μία σταθερή περιοδική πηγή 

πληροφόρησης, στην οποία είναι δυνατόν να ανατρέξει το κοινό ή τα ΜΜΕ για να 

παρακολουθούν την εξέλιξη του σχεδίου δράσης.   

2. Υλικό από ενημερωτικές συναντήσεις, ημερίδες κλπ. Αφορά στην διάχυση της πληροφορίας για 

όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του σχεδίου δράσης.  

3. Τηλεόραση, Ραδιόφωνο. Η τηλεόραση εξασφαλίζει ευρεία ενημέρωση και μέσα εικόνας σε 

τοπικό επίπεδο. Όσον αφορά στο ραδιόφωνο, εξασφαλίζεται η  ενημέρωση ενός τμήματος του 

κοινού σε τοπικό  επίπεδο, και με δεδομένη την γεωγραφική μορφολογία της Περιφερειακής 

Ενότητας  η προβολή του σχεδίου δράσης μέσω του ραδιοφώνου φτάνει και στις πιο 

απομακρυσμένες περιοχές. Με μια ενδεδειγμένη στρατηγική μέσων που θα ακολουθηθεί, 

δύναται η προβολή του σχεδίου δράσης να επιφέρει αξιόλογα αποτελέσματα.  

4. Δικτυακός τόπος του σχεδίου δράσης. Το διαδίκτυο αποτελεί το βασικό επικοινωνιακό εργαλείο 

καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης.  π 

Φάσεις Υλοποίησης της Επικοινωνίας 

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο καλύπτει χρονικά όλη την περίοδο δράσης του σχεδίου δράσης, αλλά 

παρουσιάζει ιδιαίτερη ένταση σε δύο χρονικές στιγμές.  

Έως το τέλος  του 2
ου

 εξαμήνου 2012 με βασική αιχμή την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου, του αρχικού 
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ενημερωτικού φυλλαδίου και την δημοσιοποίηση των ενεργειών όλου του σχεδίου δράσης μέχρι την 

περίοδο αυτή. 

Με το κλείσιμο του σχεδίου δράσης, με αιχμή στα συνολικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του. 
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2.5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αποτυπώστε σε διάγραµµα Gantt (συνηµµένος Πίνακας 1) το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των δράσεων της πράξης, λαµβάνοντας υπόψη την 

αλληλουχία των δράσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα Προ-Εργασία 1.DOC [ΤΣ-ΠΠ/ΕΜ]  ΑΝΚΟ Σελ. 179/466 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ 
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1 
Σύσταση Αναπτυξιακής 

Σύμπραξης                                                     

2 
Δημοσιότητα – 

ευαισθητοποίηση                                                     

3 

Προκήρυξη, αξιολόγηση και 

επιλογή των ανέργων, 

εγγεγραμμένων στα Μητρώα 

του ΟΑΕΔ, που θα 

αποτελέσουν αποδέκτες των 

δράσεων συμβουλευτικής, 

κατάρτισης – επιμόρφωσης 

και προώθησης στην 

απασχόληση                                                     

4 

Προκήρυξη, αξιολόγηση και 

επιλογή των νέων 

επιστημόνων, που θα 

αποτελέσουν αποδέκτες των 

δράσεων συμβουλευτικής, 

κατάρτισης – επιμόρφωσης 

και προώθησης στην 

απασχόληση                                                     

5 

Προκήρυξη, αξιολόγηση και 

επιλογή των αγροτών, 

ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, 

που θα αποτελέσουν 

αποδέκτες των δράσεων 

συμβουλευτικής, κατάρτισης 

–επιμόρφωσης και 

προώθησης στην 

απασχόληση                                                     

6 

Προκήρυξη και επιλογή 

εξειδικευμένων συμβούλων 

απασχόλησης                                                     

7 

Προκήρυξη και επιλογή 

εξειδικευμένων συμβούλων 

επιχειρηματικότητας                                                     

8 

Δικτύωση μεταξύ των 

εταίρων της Αναπτυξιακής 

Σύμπραξης με άλλες 

Αναπτυξιακές Συμπράξεις 

και τοπικούς φορείς                                                     

9 

Λειτουργία γραφείων 

πληροφόρησης-

συμβουλευτικής 

υποστήριξης των 

ωφελουμένων του έργου                                                     

10 

Συμβουλευτική 

απασχόλησης 
                                                    

11 
Επιχειρηματική 

Συμβουλευτική 
                                                    

12 

Ανάπτυξη και λειτουργία 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

υποστήριξης της 

απασχόλησης                                                     

13 

Κατάρτιση με πιστοποίηση 

ανέργων γυναικών σε 

θέματα τεχνικών πωλήσεων 

στο Δήμο Εορδαίας                                                     

14 

Κατάρτιση στην κατασκευή 

μεταλλικών προϊόντων στο 

Δήμο Κοζάνης                                                     

15 

Κατάρτιση μηχανικών σε 

θέματα πράσινων 

κατασκευών φιλικών προς το 

περιβάλλον με χρήση Α.Π.Ε. 

στο Δήμο Κοζάνης                                                     
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16 

Κατάρτιση ωφελουμένων 

στην Αγροτική Οικονομία – 

καινοτόμα αγροτικά 

προϊόντα , κηπευτικά, 

μελισσοκομία – στο Δήμο 

Κοζάνης                                                     

17 

Κατάρτιση ωφελουμένων 

στην Αγροτική Οικονομία – 

αρωματικά φυτά – 

φαρμακευτικά φυτά, 

ενεργειακές καλλιέργειες – 

στο Δήμο Εορδαίας                                                     

18 

Κατάρτιση ωφελουμένων 

στην Αγροτική Οικονομία – 

κτηνοτροφικά προϊόντα – 

στο Δήμο Σερβίων-

Βελβεντού                                                     

19 

Κατάρτιση ωφελουμένων 

στην Αγροτική Οικονομία – 

αμπελλουργία, οινοποιία–

στο Δήμο Βοϊου                                                     

20 

Επιμόρφωση νέων 

επιστημόνων – ιατρών, 

οδοντιάτρων- στην 

οργάνωση και διοίκηση 

ατομικής επιχείρησης στο 

Δήμο Εορδαίας                                                     

21 

Επιμόρφωση νέων 

επιστημόνων – κτηνιάτρων, 

φαρμακοποιών- στην 

οργάνωση και διοίκηση 

ατομικής επιχείρησης στο 

Δήμο Εορδαίας                                                     

22 

Επιμόρφωση νέων 

επιστημόνων – δικηγόρων- 

στην οργάνωση και διοίκηση 

ατομικής επιχείρησης στο 

Δήμο Κοζάνης                                                     

23 

Επιμόρφωση νέων 

επιστημόνων – μηχανικών- 

στη διαχείριση 

συγχρημαδοτούμενων 

προγραμμάτων στο Δήμο 

Κοζάνης                                                     

24 

Επιμόρφωση νέων 

επιστημόνων – μηχανικών- 

στη διοίκηση έργων στο 

Δήμο Κοζάνης                                                     

25 

Επιμόρφωση νέων 

επιστημόνων – ιατρών, 

οδοντιάτρων, 

φαρμακοποιών, κτηνιάτρων- 

στην οργάνωση και διοίκηση 

ατομικής επιχείρησης στο 

Δήμο Κοζάνης                                                     

26 

Επιμόρφωση ωφελουμένων 

στις μεταλλικές κατασκευές 

στο Δήμο Κοζάνης                                                     

27 

Επιμόρφωση ωφελουμένων 

σε κατασκευές 

μηχανουργείου στο Δήμο 

Κοζάνης                                                     

28 

Επιμόρφωση ωφελουμένων 

στις αλουμινοκατασκευές 

στο Δήμο Κοζάνης                                                     

29 

Κατάρτιση ωφελουμένων 

στην κοινωνική αγροτική 

επιχειρηματικότητα στο 

Δήμο Κοζάνης                                                     

30 

Κατάρτιση ωφελουμένων 

στην κοινωνική αγροτική 

επιχειρηματικότητα στο 

Δήμο Εορδαίας                                                     

31 
Διακρατική Δικτύωση στην 

κοινωνική οικονομία 
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32 

Διακρατικές επισκέψεις 

ωφελουμένων για απόκτηση 

τεχνογνωσίας (study visits)                                                     

33 

Επισκέψεις ωφελουμένων σε 

επιχειρήσεις εσωτερικού για 

απόκτηση τεχνογνωσίας 

(study visits)                                                     

34 
Συμβουλευτική 

επιχειρηματιών                                                     

35 
Ανάπτυξη επιχειρηματικών 

σχεδίων                                                     

36 
Συντονισμός – Διαχείριση 

πράξης                                                     
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2.6.  ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Συµπληρώστε το σχετικό φύλλο excel  στο συνηµµένο Πίνακας 2: Ανάλυση 

προϋπολογισµού πράξης µε το επιστηµονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στις 

προτεινόµενες δράσεις  ανά εταίρο. 

Στην περίπτωση που απαιτείται πρόσληψη επιπλέον προσωπικού ή σύναψη σύµβασης 

µε εξωτερικούς συνεργάτες µπορεί να µη συµπληρωθεί το ονοµατεπώνυµο όταν δεν 

είναι γνωστό. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να συµπληρωθούν οι λοιπές στήλες καθώς 

και ο τρόπος πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού. 

 

 

 


