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1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: 

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας ατόμων αιτούντων άσυλο»  

στα πλαίσια της πράξης  «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην 
τοπική κοινωνική ζωή και την απασχόληση»  

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Κεντρική Μακεδονία» και του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 

και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της 

πράξης: «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνική ζωή 

και την απασχόληση» (MIS 5064838).  

Η πράξη απευθύνεται σε 60  άτομα  αιτούντες άσυλο που διαμένουν σε δομές και κατοικίες 

στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος CLLD – LEADER στο Νομό Πιερίας και αφορά 

στην υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης ελληνικής και αγγλικής  γλώσσας, τα οποία θα 

οδηγήσουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων γλωσσομάθειας.  

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ/ ΠΑΑ / ΕΠΑΛΘ  Ν. Πιερίας 

περιλαμβάνει όλες τις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες του νομού Πιερίας,  εξαιρούμενης της 

Δ.Κ. Κατερίνης (εντός σχεδίου περιοχή). 

Τα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής  και αγγλικής γλώσσας θα είναι τρία (3), στα 

οποία θα συμμετέχουν συνολικά 60  άτομα,  σε τμήματα των 20  ατόμων το κάθε  ένα, 

διάρκειας 139 ωρών (79 ώρες ελληνικών και 60 ώρες αγγλικών). Η συνολική εκτιμώμενη 

διάρκεια των τριών (3) σεμιναρίων είναι 417 ώρες.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τις απαιτούμενες γλωσσικές δεξιότητες, ώστε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις 

ελληνομάθειας επιπέδου αντίστοιχου της ελληνικής γλώσσας καθώς και εξετάσεις Α2 ή Β1 

αγγλικής γλώσσας. 

Πρόκειται να παρασχεθούν οι παρακάτω υπηρεσίες (δράσεις):  

1.Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας. 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ 

Ελληνικά 

1 Κατανόηση προφορικού Λόγου 21 

2 Κατανόηση γραπτού Λόγου 18 

3 Παραγωγή προφορικού Λόγου 21 

4 Παραγωγή γραπτού Λόγου 19 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 79 
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 Αγγλικά  

5 Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση 10 

6 Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διάδραση 10 

7 Γραπτή διαμεσολάβηση 10 

8 Κατανόηση προφορικού λόγου 10 

9 Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διάδραση 10 

10 Προφορική διαμεσολάβηση 10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 60 

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 139 

2.Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης δεξιοτήτων και επαγγελματικών 

προσόντων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων. 

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

ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5€/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων 

κρατήσεων. 

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη σε πρόσφυγες αιτούντες  άσυλο, 

που διαμένουν στη περιοχή εφαρμογής του προγράμματος CLLD - LEADER, προκειμένου  τα 

άτομα να ξεπεράσουν τα διαγνωσμένα γλωσσικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν και να 

ενισχύσουν τις δεξιότητές τους. Επιπλέον, επιδιώκεται η διευκόλυνσή τους στην  πρόσβαση 

σε τοπική αγορά εργασίας. 

Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα πρέπει :  

1.  Να συμπληρώσουν Αίτηση Συμμετοχής (διαθέσιμη στο www.pieriki-anaptixiaki.gr) και να 

την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: pieriki@otenet.gr (από 

02/08/2021 έως 11/08/2021 και ώρα 14:00).  

2. Να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα στην Αίτηση 

Συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση (από 12/08/2021 

έως 25/08/2021 και ώρα 14:00).  

Η Αναλυτική Πρόσκληση βρίσκεται στην  ιστοσελίδα www.pieriki-anaptixiaki.gr Για 

διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά: 23510 27541.  

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - 

ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σοφία Μαυρίδου 
Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας 

 


