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1. Εισαγωγή
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: «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων
και δεξιοτήτων ανέργων στους στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης Ν. Πιερίας» (MIS 5064429)
Η πράξη απευθύνεται συνολικά σε 40 ανέργους που κατοικούν στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του
Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ του Νομού Πιερίας και αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων
κατάρτισης διάρκειας 136 ωρών (100 ώρες θεωρία και 36 ώρες πρακτική άσκηση) και στην πιστοποίηση
γνώσεων και δεξιοτήτων τους.
Συγκεκριμένα:
1. Πρόγραμμα κατάρτισης 20 ανέργων με τίτλο: «Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών» με
Πιστοποίηση.
2. Πρόγραμμα Κατάρτισης 20 ανέργων με τίτλο: «Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα» με Πιστοποίηση.
Η δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης θα επιτρέπει, αφενός να οδηγηθούν οι
ωφελούμενοι σε εξετάσεις επιλέγοντας ένα εξειδικευμένο σχήμα πιστοποίησης και αφετέρου να αποκτήσουν
γνώσεις και δεξιότητες ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις των τοπικών επιχειρήσεων για
ανθρώπινους πόρους με εξειδικευμένα προσόντα και πιστοποιημένες γνώσεις, που να συμβαδίζουν με τις
τεχνολογικές και διαρθρωτικές εξελίξεις.
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).

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό
των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων, βάσει
των όρων που αναφέρονται στην Ενότητα 4 της παρούσας.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από
εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι δυνητικά ωφελούμενοι της Πράξης, να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στην Πράξη.
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2. Θεσμικό Πλαίσιο
1.

Ο Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.

Την με αριθμό C(2018) 8828 final/12.12.2018 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
τροποποίηση της Εκτελεστικής Απόφασης C(2014) 10167 final/18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων
στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρικής Μακεδονίας» για στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου
«Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002).

3.

Τον Καν. 1303/2013 (L347/20-12-2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκ.
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1083/2006,

4.

Τον Καν. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκ. 2013, για το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου,
όπως ισχύει

5.

Τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/10.04.1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει και

6.

Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ
679/2016.

7.

Τη με Α.Π. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της
81986/EYΘY712/31-07-2015 Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016), όπως τροποποιήθηκε με τη με Α.Π.
55944/ΕΥΘΥ/421/24.05.2018 (ΦΕΚ Β'/3521/07.06.2018) όμοια απόφαση.

8.

Την αρ. 79732/27-07-2020 εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) με θέμα: Πλαίσιο ποιοτικών
προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

9. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015)
με την οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. Την υπ' αριθ. 7281/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την
επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των περιφερειακών
αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ,
11.

Την υπ.αρ.πρ. 6346/21-12-2017 Απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού σχεδίου με τίτλο "ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΑΠΤΟΚ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ" της ΟΤΔ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., για την Πιερία, το οποίο χρηματοδοτείται από
το ΕΚΤ.

12. Την με αρ. πρωτ. 6071 (ΦΕΚ 4000/Β΄/4-11-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία
ανατίθενται/εκχωρούνται στην ΟΤΔ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα.
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13. Την με αρ. πρωτ. 4503/25-8-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στους στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης
ΤΑΠΤΟΚ/ ΠΑΑ /ΕΚΤ Νομού Πιερίας» και Κωδ. ΟΠΣ 5064429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020».
14. Την υπ' αρ. πρ. 493/ 09-08-2021 επιστολή του Ε.Φ. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α με θέμα: «Έγκριση
Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Ωφελούμενων» στο πλαίσιο υλοποίησης του
Υποέργου «Δράσεις ενίσχυσης και πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στους
στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης Ν. Πιερίας» της πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στους στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης
ΤΑΠΤΟΚ/ ΠΑΑ /ΕΚΤ Νομού Πιερίας»
15. Την υπ. αρ. 346/2/16-08-2021 Απόφαση ΔΣ της ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α με θέμα: «Έγκριση
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Ωφελούμενων» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου
«Δράσεις ενίσχυσης και πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στους
στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης Ν. Πιερίας» της πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στους στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης
ΤΑΠΤΟΚ/ ΠΑΑ /ΕΚΤ Νομού Πιερίας»
16. Την υπ. αρ. 349/Α/07-10-2021 Απόφαση ΔΣ της ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α με θέμα: Έγκριση
τροποποίησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελουμένων για συμμετοχή στο
έργο: «Δράσεις ενίσχυσης και πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στους
στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης Ν. Πιερίας»

3. Συνοπτική Περιγραφή Δράσεων
3.1. Αντικείμενο του έργου
Το έργο «Δράσεις ενίσχυσης και πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στους
στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης Ν. Πιερίας» στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση και
πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στους στρατηγικούς κλάδους της περιοχής
παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ/ ΠΑΑ /ΕΚΤ Νομού Πιερίας» περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής
κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων και προσόντων άνεργων της περιοχής παρέμβασης Ν. Πιερίας.
Τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι δύο (2), με τη συμμετοχή σαράντα (40) ωφελούμενων ανέργων,
διάρκειας 136 ωρών (100 ώρες θεωρία και 36 ώρες πρακτική άσκηση). Συγκεκριμένα:
1.Πρόγραμμα κατάρτισης 20 ανέργων με τίτλο: «Υπεύθυνος Επιχειρήσεων
Πιστοποίηση.

Τροφίμων και Ποτών» με

2.Πρόγραμμα Κατάρτισης 20 ανέργων με τίτλο: «Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα» με Πιστοποίηση.
Οι ωφελούμενοι που έχουν παρακολουθήσει τα δύο Προγράμματα Κατάρτισης θα συμμετέχουν σε εξετάσεις
πιστοποίησης και αναγνώρισης των αποκτηθέντων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, από
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης φυσικών προσώπων, με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ή
πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τη συγκεκριμένη ειδικότητα.
Ωφελούμενοι των ανωτέρω δράσεων είναι άτομα αιτούντα άσυλο, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης
ΤΑΠΤΟΚ/ ΠΑΑ /ΕΚΤ που περιλαμβάνει όλες τις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες του νομού Πιερίας,
εξαιρούμενης της Δ.Κ. Κατερίνης (εντός σχεδίου περιοχή).
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Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσόντων του άνεργου ανθρώπινου δυναμικού
της περιοχής εφαρμογής και η απόκτηση δεξιοτήτων, στους στρατηγικούς κλάδους όπως έχουν προσδιοριστεί
στην στρατηγική ΤΑΠΤΟΚ και ΕΚΤ, έτσι ώστε να μεταβούν στα νέα δεδομένα της εποχής.

3.2. Μητρώο Ωφελούμενων
Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα συμπληρώσουν και θα αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αίτηση
συμμετοχής, για την υλοποίηση της Πράξης, και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pieriki@otenet.gr.
Στη συνέχεια θα υποβάλλουν τα απαιτούμενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά σε φυσικό φάκελο εντός
προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Κατόπιν ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών και κατάρτισης του οριστικού πίνακα ωφελουμένων, οι
επιλεγέντες εγγράφονται στο Μητρώο Ωφελουμένων.

3.3. Περιεχόμενο Ενεργειών της Δράσεων
3.3.1 Κατάρτιση
Τα προγράμματα κατάρτισης ανά ενότητα έχουν σχεδιαστεί ως εξής:
1.

Πρόγραμμα κατάρτισης 20 ανέργων με τίτλο: «Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών» με
Πιστοποίηση.
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ
ΩΡΕΣ
2

1

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

2

Προετοιμασία για την αγορά εργασίας

5

3

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

2

4

Χρήση εφαρμογών Η/Υ

12

5

Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

1

6

Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία των τροφίμων

18

7

Διεθνή πρότυπα, συστήματα ποιότητας και πιστοποίησης

30

8

Ορθές πρακτικές στις επιχειρήσεις τροφίμων

30

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

100

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

36

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

136

Αναλυτικά το πρόγραμμα κατάρτισης περιέχει τις βασικές και ειδικές ενότητες οι οποίες και παρουσιάζονται
παρακάτω:
1. Γενικές
α. Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
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α1. Γενικοί κανόνες
α2. Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις
α3. Βασικές προδιαγραφές
β. Προετοιμασία για την αγορά εργασίας
β1. Αναζήτηση και προσέγγιση πιθανών εργοδοτών
β2. Βιογραφικό σημείωμα
β3. Συνέντευξη
γ. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
γ1. Κύρια χαρακτηριστικά
γ2. Εργασιακά δικαιώματα
γ3. Σχέση εξαρτημένης εργασίας
γ4. Εργατικά ατυχήματα
δ. Χρήση εφαρμογών Η/Υ
δ1. Επεξεργασία κειμένου
δ2. Υπολογιστικά φύλλα
δ3. Υπηρεσίες Διαδικτύου
ε. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
2. Ειδικές ενότητες
1. Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία των τροφίμων
 Κώδικας Τροφίμων και Ποτών
 Αγορανομικός Κώδικας
 Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία για την ασφάλεια τροφίμων
 Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία για τις προδιαγραφές των τροφίμων
2. Διεθνή πρότυπα, συστήματα ποιότητας και πιστοποίησης
 Εισαγωγή στα συστήματα ποιότητας
 ISO 9001
 ISO 22000
 Πιστοποίηση προϊόντων και διεθνώς αποδεκτά πρότυπα
 Άλλα πρότυπα χρήσιμα για επιχειρήσεις τροφίμων
3. Ορθές πρακτικές στις επιχειρήσεις τροφίμων
 Εισαγωγικές Έννοιες
 Κανόνες Υγιεινής
 Ειδικές απαιτήσειw εξοπλισμού/εγκαταστάσεων/πόρων/πρώτων υλών/ διάθεσης αποβλήτων
 Ιχνηλασιμότητα - Σημεία Ελέγχου

2. Πρόγραμμα Κατάρτισης 20 ανέργων με τίτλο: «Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα» με Πιστοποίηση.
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ
ΩΡΕΣ

1

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

2

2

Προετοιμασία για την αγορά εργασίας

5

3

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

2

7

4

Χρήση εφαρμογών Η/Υ

6

5

Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

1

6

Εισαγωγή στον τουρισμό

12

7

Κανόνες συμπεριφοράς & εμφάνισης

12

8

Εξυπηρέτηση πελατών

12

9

Διαχείριση παραπόνων

18

10

Τεχνικές αύξησης πωλήσεων

18

11

Λειτουργίες επισιτισμού

12

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

100

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

36

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

136

Αναλυτικά το πρόγραμμα κατάρτισης περιέχει τρεις βασικούς άξονες ενοτήτων: τις γενικές, τις εισαγωγικές
και τις ειδικές ενότητες οι οποίες και παρουσιάζεται παρακάτω:
1. Γενικές
α. Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
α1. Γενικοί κανόνες
α2. Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις
α3. Βασικές προδιαγραφές
β. Προετοιμασία για την αγορά εργασίας
β1. Αναζήτηση και προσέγγιση πιθανών εργοδοτών
β2. Βιογραφικό σημείωμα
β3. Συνέντευξη
γ. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
γ1. Κύρια χαρακτηριστικά
γ2. Εργασιακά δικαιώματα
γ3. Σχέση εξαρτημένης εργασίας
γ4. Εργατικά ατυχήματα
δ. Χρήση εφαρμογών Η/Υ
δ1. Επεξεργασία κειμένου
δ2. Υπολογιστικά φύλλα
δ3. Υπηρεσίες Διαδικτύου
ε. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
2. Εισαγωγικές ενότητες
1. Εισαγωγή στον τουρισμό
11. Η έννοια του Τουρισμού
12. Μεγέθη του παγκόσμιου τουρισμού
13. Βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού
14. Φορείς του ελληνικού τουρισμού
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2. Κανόνες συμπεριφοράς & εμφάνισης
21. Εμφάνιση εργαζόμενου
22. Συμπεριφορά εργαζόμενου
23. Πειθαρχικά παραπτώματα
24. Εμφάνιση και υγιεινή στο χώρο εργασίας
25. Ο εργαζόμενος ως εκπρόσωπος της επιχείρησης
3. Εξυπηρέτηση πελατών
31. Εισαγωγικές έννοιες
32. Τάσεις στο χώρο του Τουρισμού
33. Στρατηγική εξυπηρέτησης
34. Ποιότητα υπηρεσιών
35. Ο ιδανικός εργαζόμενος
4. Διαχείριση παραπόνων
41. Εισαγωγικές έννοιες
42. Ποιότητα – Ικανοποίηση – Αξιοπιστία
43. Πηγές και διαχείριση παραπόνων
44. Στρατηγικές ανάκτησης εξυπηρέτησης (επανόρθωσης)
3. Ειδικές ενότητες
a. Τεχνικές αύξησης πωλήσεων
i. Καταναλωτικές συνήθειες
ii. Συνήθεις προσδοκίες-ανάγκες πελατών
iii. Χαρακτηριστικά του καλού πωλητή
iv. Πώληση: προσθετική (upselling), διατμηματική (cross selling), συμπληρωματική
(suggestive selling)
v. Τεχνικές πωλήσεων
b. Λειτουργίες επισιτισμού
i. Εισαγωγή στις επισιτιστικές επιχειρήσεις
ii. Οι εργαζόμενοι στα επισιτιστικά τμήματα
iii. Οι χώροι του επισιτιστικού τμήματος
iv. Είδη γευμάτων
v. Σερβίροντας τους πελάτες
vi. Γενικοί κανόνες υγιεινής
Πρακτική άσκηση
Το σύνολο των ωρών της Πρακτικής Άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας,
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να γνωρίσουν ουσιαστικά την πρακτική πλευρά του
επαγγελματικού αντικειμένου στο οποίο καταρτίζονται Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις έξι ώρες.

Όροι υλοποίησης
Ενδεικτικά οι σημαντικότεροι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης έχουν ως εξής:
1. Η κατάρτιση πραγματοποιείται σε Τμήματα καταρτιζόμενων σύμφωνα με όσα έχουν προσδιοριστεί
παραπάνω. Κάθε ωφελούμενος δύναται να παρακολουθήσει ένα από τα παραπάνω αντικείμενα κατάρτισης.
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2. Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης υποχρεωτικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες.
Η καταληκτική ώρα κατάρτισης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00 (συμπεριλαμβανομένων των
διαλειμμάτων).
3. Κατά την υλοποίηση της κατάρτισης, εφόσον υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως, θα χορηγούνται
εδέσματα/χυμοί/καφέδες στους καταρτιζόμενους. Το κόστος αυτό καλύπτεται αποκλειστικά από τον Ανάδοχο.
4. Δεν επιτρέπεται κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες (συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών)
αργίες.
5.Το τμήμα κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχεια. Μπορεί να διακόπτεται στης κατά τις επίσημες
αργίες του έτους ή/και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές κλπ.), με απαραίτητη ενημέρωση
μέσω της Αναθέτουσας Αρχής.
6.Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης της παρούσας, ο πάροχος κατάρτισης χορηγεί υποχρεωτικά
στους καταρτιζόμενους:
Α. Το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό, που καλύπτει τις εκπαιδευτικός ενότητες της κατάρτισης. Το
εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να πληροί τα κάτωθι κριτήρια:
• συνάφεια με τις εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος,
• καταλληλότητα του ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελουμένων.
Σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες, παρέχεται από τον εκάστοτε φορέα πιστοποίησης το κατάλληλο
εκπαιδευτικό υλικό το οποίο στη συνέχεια αναπαράγεται και διατίθεται από τον πάροχο στους ωφελούμενους.
Σε περίπτωση ωφελούμενου με αναπηρία, ο πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε το
εκπαιδευτικό υλικό να προσφέρεται και σε προσβάσιμες μορφές.
B. Εδέσματα και αναψυκτικά/χυμούς/καφέδες/ ανά ημέρα /ανά καταρτιζόμενο
Γ. Τα έξοδα μετακίνησης από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους
7.Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης ενός προγράμματος νοείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας
πιστοποίησης.
8. Κάθε καταρτιζόμενος έχει δυνατότητα απουσίας μέχρι ποσοστού 10% των συνολικών ωρών κατάρτισης.
Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με
αναπηρίες, το ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με
τον καταρτιζόμενο. Το ίδιο ποσοστό 20% ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις
εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας.
Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να καλύψει
τη διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος.
Καταρτιζόμενοι που έχουν υπερβεί το ως άνω όριο απουσιών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις
πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
9. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι καταρτιζόμενοι που συμμετέχουν στο Τμήμα κατάρτισης και
συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση καταρτιζόμενων δεν προσέλθουν κατά το χρονικό διάστημα του
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επιτρεπόμενου ορίου απουσιών υλοποίησης της κατάρτισης μπορούν να αντικατασταθούν από τους
επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας.
10. Η επιτυχής παρακολούθηση ενός προγράμματος κατάρτισης εκ μέρους των καταρτιζομένων αποτελεί
σωρευτικά συνάρτηση:


της ημερήσιας παρουσίας τους ή διαδικτυακής συμμετοχής τους σε αυτό. Το επιτρεπτό όριο απουσιών
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος, με την εξαίρεση των
ωφελουμένων ειδικών ομάδων, για τους οποίους το όριο αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20%.
 της συμμετοχής τους σε εξετάσεις πιστοποίησης.
11.
Όλοι οι ωφελούμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στα πλαίσια
αντιμετώπισης του COVID-19.
Κατά την έναρξη της συμμετοχής του στη δράση, ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει τα
ερωτηματολόγια για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα,
συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και
την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και
των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τα προβλεπόμενα στο Ν.2472/1997.
Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω επιτρεπτών ορίων απουσιών ή δεν
συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται
βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.

3.3.2. Πιστοποίηση απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το
πρότυπο ISO/IEC 17024
Οι ωφελούμενοι που έχουν παρακολουθήσει τα δύο (2) Προγράμματα Κατάρτισης θα συμμετέχουν σε
εξετάσεις πιστοποίησης και αναγνώρισης των αποκτηθέντων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, από
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης φυσικών προσώπων, με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ή
πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τη συγκεκριμένη ειδικότητα.
Ο ανάδοχος θα συνεργαστεί με Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π.) που διαθέτει Σχήματα Πιστοποίησης
σε ειδικότητες αντίστοιχες του αντικειμένου κατάρτισης.
Για την πιστοποίηση ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να υπογράψει σύμβαση με Φορέα.
Ο πάροχος κατάρτισης έχει την σαφή υποχρέωση καταρχήν να μεριμνήσει για τη πληροφόρηση και την
συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης για το σύνολο των ωφελουμένων που θα
ολοκληρώσουν την παρακολούθηση της κατάρτισης.
Η υπηρεσία πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων περιλαμβάνει τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

Το σύνολο των ωφελούμενων υποχρεωτικά πρέπει να συμμετάσχει στις εξετάσεις ή επανεξετάσεις
πιστοποίησης που θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των προγραμμάτων.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση
αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων κατά την πρώτη εξέταση.
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Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις πιστοποίησης
χορηγείται πιστοποιητικό από τον Φορέα Πιστοποίησης (ΦΠ) ο οποίος συνεργάζεται με τον ανάδοχο ο οποίος
υλοποιεί την κατάρτιση.

Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου, χορηγείται από τον ΦΠ βεβαίωση συμμετοχής του στις
εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των
εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε.

4. Αξία εκπαιδευτικού επιδόματος
Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο
καταβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή (ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.) με τη λήξη των ενεργειών του
κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος.
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων, με την προϋπόθεση πως έχουν
ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.
Σημειώνεται ότι πιθανές απουσίες έως του ποσοστού 10 % των ωρών κατάρτισης, θα επιφέρουν ανάλογη
μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.
Η πιστοποίηση πιθανών απουσιών πραγματοποιείται μέσω των ημερησίων δελτίων παρακολούθησης
προγράμματος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην αναθέτουσα αρχή, με τη λήξη κάθε
προγράμματος, κατάσταση με τις πραγματοποιθείσες ώρες κατάρτισης για κάθε εκπαιδευόμενο.
Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, που βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή /Δικαιούχο πραγματοποιείται
βάσει Βεβαίωσης, που χορηγείται από τον Ανάδοχο ότι ο καταρτιζόμενος πληροί την προϋπόθεση που
αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο και μετά την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος
κατάρτισης και πιστοποίησης, στο οποίο συμμετείχε ο παραπάνω.
Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω επιτρεπτών ορίων απουσιών δεν
δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του
προγράμματος.
Στην περίπτωση που ωφελούμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή δεν συμμετάσχει στις
εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση - Κριτήρια Αποκλεισμού (on / off)
Δυνητικά ωφελούμενοι είναι άνεργοι που διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος CLLD –
LEADER στο Νομό Πιερίας.
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)
όπως εγκρίθηκε με την Αρ. Πρωτ. 3206/2016 ΦΕΚ 4111/Β΄/2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Ως κριτήρια αποκλεισμού περιγράφονται τα κριτήρια που ο υποψήφιος ωφελούμενος πρέπει να πληροί και να
είναι σε θέση να αποδείξει, με έναν από τους ενδεδειγμένους τρόπους όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά
που ζητούνται, την πληρότητά τους.
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Συγκεκριμένα, για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία
αξιολόγησης - μοριοδότησης θα πρέπει να είναι:




εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνει επίδομα
ανεργίας ή όχι
κάτοικος της περιοχής παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ/ ΠΑΑ /ΕΚΤ που περιλαμβάνει όλες τις Δημοτικές/Τοπικές
Κοινότητες του νομού, εξαιρούμενης της Δ.Κ. Κατερίνης (εντός σχεδίου περιοχή).
τουλάχιστον απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, θα πρέπει:


να μην έχει τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα



να μην συμμετέχει παράλληλα σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα (κατάρτισης, απασχόλησης, κλπ.)



Να έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει
συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης με τον ΟΑΕΔ, πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η δηλώνει συμμετοχή στο Πρόγραμμα και έχει τη δυνατότητα να προεπιλέξει στην
αίτησή του/της ένα ή περισσότερα θεματικά αντικείμενα με σειρά προτεραιότητας (Σημείωση: Κάθε
ωφελούμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα (1) θεματικό αντικείμενο).

6. Μοριοδότηση Κριτηρίων επιλογής και Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων
Στον πίνακα παρακάτω παρατίθεται η καταγραφή των κριτηρίων επιλογής που βαθμολογούνται βάσει των
στοιχείων που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στην αίτησή τους αρχικά, καθώς και η βαθμολογία που λαμβάνει
το κάθε κριτήριο.
Αναλυτικότερα τα κριτήρια επιλογής θα αφορούν:
• στο συνολικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας
• στο εκπαιδευτικό επίπεδο
• στη γνώση ξένων γλωσσών
• στη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
• στη συμμετοχή σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης
• στη γνώση σχετικά με το αντικείμενο κατάρτισης
• στην εργασιακή εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο κατάρτισης
• στο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.
Η μέγιστη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 130 μόρια.
Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει
περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κατά τη σειρά κριτήριο που
τίθενται στον Πίνακα 6.1, και ούτω καθ' εξής. Αν υπάρχει ισοβαθμία σε όλα τα κριτήρια, τότε προηγούνται οι
υποψήφιοι που υπέβαλαν νωρίτερα την αίτηση υπαγωγής στο μητρώο ωφελουμένων.
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Η ανάλυση και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου, παρατίθενται παρακάτω.

Πίνακας 6.1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

ΑΝΕΡΓΙΑ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ

ΜΟΡΙΑ

(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30)

12 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ
2

12
1 ΑΝΑ ΜΗΝΑ / ΕΩΣ
30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 20)
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

10

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

15

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΜΕΤΑ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

20

3

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 10)
ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

0

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

10

4

ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 10)

5

ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

0

ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

10

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 10)

6

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

0

ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

10

ΓΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 10)

7

ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

0

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

10

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 10)

8

1-5 ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

5

ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ

10
ΑΤΟΜΙΚΟ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30)

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 0-3500€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 0-7000€

30

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 3501-5000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 7001-10000€

20

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 5001-8000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 10001-16000€

10

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 8001-12000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 16001-26000€

5

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

14

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Α/Α
1

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

2

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

3

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διευκρίνηση Κριτηρίου 1 :
Βαθμολογούνται οι μήνες ανεργίας όπως προκύπτουν από τη Σχετική Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Υποβάλλεται αντίγραφο ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) από τον διαδικτυακό τόπο του
ΟΑΕΔ (https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:), η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή μετά τις 05/11/2021.
Διευκρίνηση Κριτηρίου 2 :
Υποβάλλεται αντίγραφο των αντιστοίχων τίτλων σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού
Λυκείου ΕΠΑΛ, Πτυχίο ΕΠΑΣ, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου ΙΕΚ, Πτυχίο ΑΕΙ, Πτυχίο ΤΕΙ,
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό Δίπλωμα σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ).
Αντιστοίχιση εκπαιδευτικού επιπέδου και του επιπέδου του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο

Επίπεδο
ΕΠΠ
3

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

Απόφοιτος Μετα-δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Απόφοιτος Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Απόφοιτος Μετα-τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

4

5
6
7
8

Τίτλος
-Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 ΣΕΚ
-Πιστοποιητικό /Πτυχίο Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου ΙΕΚ
-Απολυτήριο Γενικού Λυκείου
-Πτυχίο ΕΠΑΣ
-Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΕΠΑΛ
-Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑΛ Επιπέδου 4
-Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5 ΕΠΑΛ
-Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5 ΙΕΚ
-Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής
-Πτυχίο Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) Πτυχίο ΤΕΙ ,
Στρατιωτικές Σχολές
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
-Διδακτορικό Δίπλωμα

Διευκρίνηση Κριτηρίου 3 :
Υποβάλλεται αντίγραφο πιστοποιήσεων γνώσεων ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν) αρκεί η Πιστοποίηση από
αρμόδιο φορέα σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον.
Διευκρίνηση Κριτηρίου 4 :
Υποβάλλεται πιστοποιητικό γνώσεων χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από Πιστοποιημένους Φορείς ή
Ιδρύματα (εφόσον υπάρχει).
Σημειώνεται ότι για την βαθμολογία του συγκεκριμένου κριτηρίου με 10 μόρια, αρκεί και μόνο η γνώση Η/Υ σε
ένα μόνο θεματικό αντικείμενο (χρήση Η/Υ ή επεξεργασία κειμενογράφου ή φύλλων εργασίας, κτλ).
Διευκρίνηση Κριτηρίου 5 :
Υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, ανάλογα με ότι ισχύει για τον κάθε ενδιαφερόμενο :

15

- «Δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης (ΕΚΤ) την τελευταία πενταετία (από 01/10/2016
μέχρι σήμερα)» ή
- «Έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης (ΕΚΤ) με τίτλο ............................................. διάρκειας
…
ωρών, το χρονικό διάστημα από … έως ….»
Διευκρίνηση Κριτηρίου 6 :
Υποβάλλεται Πιστοποίηση γνώσεων σχετικά με το αντικείμενο (εφόσον υπάρχει).
Διευκρίνηση Κριτηρίου 7 :
Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας – Βεβαιώσεις ασφαλιστικών οργανισμών. (εφόσον υπάρχουν)
Διευκρίνηση Κριτηρίου 8 :
Υποβάλλεται αντίγραφο της Ατομικής Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό) της ΑΑΔΕ
του φορολογικού έτους 2020.
Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο "Ετήσιο Εισόδημα 2020" της αίτησης, θα συμπληρώνεται το ποσό που
περιλαμβάνεται στη γραμμή "Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα" του πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού
Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2020.
Εφόσον πρόκειται για προστατευόμενο μέλος, προσκομίζεται αντίγραφο του Ε1 όπου αναγράφονται ως
προστατευόμενα μέλη, ενώ συμπληρώνεται στο πεδίο "Ετήσιο Εισόδημα 2020" , μηδέν (0). Επισημαίνεται ότι
αιτούντες που δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν ήταν προστατευόμενα μέλη το
2020, θα πρέπει να καταθέσουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία
θα αναφέρεται ότι δεν υποχρεούταν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2020.

7. Διαδικασία επιλογής ωφελούμενων
Κάθε άνεργος εφόσον επιλεγεί βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται
ακολούθως, εγγράφεται στο Μητρώο Ωφελούμενων.
Το Μητρώο Ωφελούμενων τηρείται από την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σε αυτό καταγράφονται όλοι οι
αιτούντες, μετά την αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεών τους, με την ένδειξη "επιτυχών" ή
"απορριφθείς". Απορριφθείσα θεωρείται μια υποψηφιότητα εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις της
παρούσας Πρόσκλησης ή οι αιτούντες δεν προσκόμισαν εγκαίρως τα ζητούμενα από την Πρόσκληση
δικαιολογητικά. Οι δυνητικά δικαιούχοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη μοριοδότησή τους.
Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).
Προκειμένου να ελέγχουν την πορεία της αίτησής τους, στους δυνητικά ωφελούμενους δίνεται πρόσβαση
μέσω διαδικτύου στα στοιχεία του Μητρώου που τους αφορούν, με τη χρήση του μοναδικού αριθμού ΚΑΥΑΣ.
Η ανάρτηση του Μητρώου Ωφελουμένων στην ιστοσελίδα της ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., θα έχει
αναφορά στον ΚΑΥΑΣ των ωφελούμενων.
Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων πραγματοποιείται ως εξής:
I.
Συμπλήρωση, και αποστολή της αίτησης στο e-mail της εταιρείας pieriki@otenet.gr. Η φόρμα της
αίτησης (Παράρτημα 1), βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pieriki-anaptixiaki.gr. Κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μόνο αίτηση από την Δευτέρα 27/09/2021 έως και την
Παρασκευή 05/11/2021 και ώρα 14:00. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραλαβής των αιτήσεων,
θα αποσταλεί από την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο e-mail του κάθε ενδιαφερόμενου, ο μοναδικός
αριθμός ΚΑΥΑΣ της αίτησή του.
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II.
Μετά την λήξη της προθεσμίας αποστολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν
στην ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 16ης Οκτωβρίου 17Β (2ος όροφος), Τ.Κ. 60100 Κατερίνη, φάκελο με τα
δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτηση τους
και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους. Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει
να υποβληθεί από Δευτέρα 08/11/2021 έως και Παρασκευή 12/11/2021 και ώρα 14:00. Η μη εμπρόθεσμη
υποβολή των δικαιολογητικών καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.
III. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, αριθμημένα με την παρακάτω σειρά,
είναι
1. Αίτηση Συμμετοχής, η οποία υποβλήθηκε με e-mail (υπογεγραμμένη και με συμπληρωμένο τον αριθμό
ΚΑΥΑΣ, τον οποίο θα λάβετε με e-mail από την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.)
2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το οικείο Δήμο, ή απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ ή κάθε άλλο πρόσφορο
αποδεικτικό μέσο που μπορεί να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος και να αποδεικνύει ότι είναι μόνιμος κάτοικος
του Νομού Πιερίας (εκτός της Δ.Κ. Κατερίνης, εντός σχεδίου περιοχή).
4. Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας, την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση
ή εκτύπωση (Print Scr) της οθόνης «Δελτία Ανεργίας» από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ
(https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:) (από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της
συνεχόμενης ανεργίας που δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση)
5. Α. Αντίγραφο βεβαίωσης χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από τον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ
(https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:) η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία
λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων , δηλαδή μετά τις 05/11/2021.
Β. Εκτύπωση του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας στην αίτηση, κάρτας ανεργίας από τον
διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1: ). Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα
πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας. Η καταληκτική ημερομηνία της ισχύος της κάρτας
ανεργίας θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων (δηλαδή
μετά τις 05/11/2021) (στο Παράρτημα 2 της παρούσας περιλαμβάνονται οδηγίες για τη λήψη των σχετικών
βεβαιώσεων από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ)
6. A. Εκτύπωση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης, με ημερομηνία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων (δηλαδή έως 05/11/2021)(Εκτύπωση της οθόνης «Ατομικό Σχέδιο Δράσης ΑΣΔ)) (Print Scr) από
τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:) (στο Παράρτημα 2 της
παρούσας περιλαμβάνονται οδηγίες)
B. Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ
(https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:) η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη
διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης
7. Αντίγραφο Ατομικής Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό) της ΑΑΔΕ του
φορολογικού έτους 2020 ή Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
8. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ) ότι :
- Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
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- Δεν είμαι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής
- Δεν συμμετέχω σήμερα, και δεν θα συμμετέχω κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης,
σε καμία άλλη δράση Κατάρτισης και Πιστοποίησης
- «Δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης (ΕΚΤ) την τελευταία πενταετία (από 01/10/2016
μέχρι σήμερα)» ή «Έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης (ΕΚΤ) με τίτλο διάρκειας … ωρών, το χρονικό
διάστημα από … έως ….»
9. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, κλπ) ( εφόσον υπάρχουν )
10. Πιστοποιήσεις γνώσεων ξένης γλώσσας από αρμόδιο φορέα σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον (εφόσον
υπάρχουν )
11. Βεβαιώσεις/Πιστοποιήσεις γνώσεων χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από Πιστοποιημένους Φορείς
(εφόσον υπάρχουν )
12. Βεβαιώσεις παρακολούθησης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (εφόσον υπάρχουν)
13. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας – Βεβαιώσεις ασφαλιστικών οργανισμών (εφόσον υπάρχουν).
Γίνονται δεκτά: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, εκτύπωση του ασφαλιστικού βιογραφικού από το
Πληροφοριακό Σύστημα «Άτλας», το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΦΚΑ , καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ σε
περίπτωση που δεν είναι καταχωρημένα μηχανογραφικά, και για τους πρώην μισθωτούς του δημοσίου τομέα
η βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα.
Η διαδικασία δημιουργίας μητρώου ωφελουμένων και συγκρότησης τμημάτων, ακολουθεί την παρακάτω
σειρά που αποτελείται από διαδικασίες σταδίων:
Στάδιο Α : Παραλαβή των αιτήσεων που αποστέλλονται με e-mail
Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τον μοναδικό αριθμό ΚΑΥΑΣ της
αίτησής τους, και κατάρτιση ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία όλων των υποβληθέντων Αιτήσεων.
Στάδιο Β : Συλλογή - Έλεγχος Δικαιολογητικών
Κατά το συγκεκριμένο στάδιο πραγματοποιείται ο έλεγχος των δικαιολογητικών που θα συγκεντρωθούν.
Επίσης προβλέπεται η επίλυση διευκρινήσεων και τυχόν ζητημάτων που θα προκύψουν (όπως επανάληψη
αποστολής δικαιολογητικού σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα στην ανάγνωση του, κ.α.)
Διευκρινίζεται ότι όσοι δεν προσκομίσουν δικαιολογητικά στο διάστημα που έχει οριστεί προηγούμενα,
αυτομάτως απορρίπτονται.
Στάδιο Γ : Επεξεργασία - Αξιολόγηση - Προσωρινός Πίνακας
Κατά το στάδιο αυτό, γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων με σκοπό να ολοκληρωθεί η
διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολόγησης, καθώς και κατάρτισης του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων,
επιλαχόντων και απορριφθέντων. Αναλυτικά :
1. Επεξεργασία και ταξινόμηση των δεδομένων. Στο στάδιο αυτό διαχωρίζονται οι αιτήσεις που δεν είναι
επιλέξιμες σύμφωνα με τα κριτήρια on/ off.
2. Αξιολόγηση- Βαθμολόγηση των αιτήσεων που έχουν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί βάσει της
μοριοδότησης των κριτηρίων επιλογής.
3. Διαμόρφωση ενός προσωρινού πίνακα με την κατανομή κατά φθίνουσα σειρά των επιτυχόντων, των
επιλαχόντων και των απορριφθέντων υποψήφιων ωφελουμένων, με τη συνολική βαθμολογία που θα
προκύψει για το καθένα. Ο πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της
ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
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Στάδιο Δ : Υποβολή ενστάσεων / αντιρρήσεων
Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας
πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων. Οι
αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως στον δικαιούχο και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής χειρισμού
Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή
χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει πρώτον το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των
αντιρρήσεων, και εκδίδει απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τις
αντιρρήσεις. Η Επιτροπή χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον
αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του
αιτούντα. Η Επιτροπή χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την άσκησή τους, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη
των αντιρρήσεων.
Στάδιο Ε : Συγκρότηση τμημάτων κατάρτισης
Κατά το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας επιλογής των ωφελουμένων, πραγματοποιείται η διαδικασία
συγκρότησης και διαμόρφωσης τμημάτων κατάρτισης. Η διαδικασία συγκρότησης τμημάτων γίνεται από τον
πάροχο.
Επιμέρους ενέργειες του σταδίου αποτελούν οι εξής:
1. Ένταξη του ωφελούμενου σε πρόγραμμα κατάρτισης.
2. Ενημέρωση του δικαιούχου από τον πάροχο για τους εντασσόμενους στα προγράμματα κατάρτισης
ωφελούμενους.
Σημειώνεται ότι, αν σε οποιοδήποτε σημείο της παραπάνω διαδικασίας, αποχωρήσει κάποιος
ενδιαφερόμενος, γίνεται η αντικατάστασή του από τον πρώτο στη λίστα των επιλαχόντων.

8. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ωφελούμενων
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει την Δευτέρα 27/09/2021
και λήγει την Παρασκευή 05/11/2021 και ώρα 14:00.
Η προθεσμία παραλαβής από την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. του φυσικού φακέλου/ δικαιολογητικών
που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην αίτηση αρχίζει την Δευτέρα 08/11/2021 και λήγει την Παρασκευή
12/11/2021 και ώρα 14:00.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαυρίδου Σοφία
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Παράρτημα 1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
στα πλαίσια της πράξης
«Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων
στους στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης Ν. Πιερίας»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης
Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ)
Όνομα
Επώνυμο
Πατρώνυμο
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
Α.Μ.Κ.Α .
Α.Δ.Τ.
Αριθμός κάρτας ανεργίας
Ημερομηνία έκδοσης κάρτας ανεργίας
E-mail
Σταθερό τηλ.
Κινητό τηλ.
Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας
Πόλη
Ταχυδρομικός Κώδικας
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ΣΕΙΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Σημειώστε 1 ή 2
(το 1 αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο ενδιαφέρον
παρακολούθησης)

Προγράμματα κατάρτισης
«Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών»
με Πιστοποίηση.
«Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα»
με Πιστοποίηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κριτήριο

Τιμή

ΑΝΕΡΓΙΑ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΕΡΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Παρατηρήσεις
(Περισσότερες διευκρινήσεις
στο Κεφ. 6 της πρόσκλησης)
Συμπληρώνεται ο αριθμός μηνών ανεργίας
Συμπληρώνεται «Δευτεροβάθμια ή
«Τριτοβάθμια» ή «Μετα-τριτοβάθμια»

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Συμπληρώνεται «Έχω γνώση …π.χ. αγγλικής….
γλώσσας σε επίπεδο …π.χ. C1………» ή «Δεν έχω
γνώση καμίας ξένης γλώσσας»
Συμπληρώνεται «Έχω γνώση Η/Υ» ή «Δεν έχω
γνώση Η/Υ»

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συμπληρώνεται «Έχω συμμετέχει » ή «Δεν έχω
συμμετέχει»

ΓΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συμπληρώνεται «Έχω γνώση, με πιστοποίηση »
ή «Δεν έχω γνώση»

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΟ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2020 (σε €)

Συμπληρώνεται ο αριθμός των ετών εμπειρίας
Συμπληρώνεται το ποσό που περιλαμβάνεται
στη γραμμή «Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα» του
πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού
Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό
Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2020

ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δηλώνω ότι διαθέτω υποδομή (Η/Υ,
κάμερα, μικρόφωνο κτλ) την οποία μπορώ
να
χειριστώ
σε
περίπτωση
Τηλεεκπαίδευσης.

Συμπληρώνεται, «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ»
(θα αποτελέσει κριτήριο αποκλεισμού
στην περίπτωση πραγματοποίησης
των
προγραμμάτων
με
τηλεεκπαίδευση)
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
(Σημ. : Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας)

Επίσης, ο υπογράφων/η υπογράφουσα δηλώνω με την παρούσα ότι έχω ενημερωθεί (Παράρτημα 3
της σχετικής πρόσκλησης), για τη συλλογή και επεξεργασία των παρακάτω αναφερόμενων
δεδομένων μου:
 Στοιχεία ταυτότητας: ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, ημερομηνία/τόπος γέννησης, ΑΔΤ/Αρ.
διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Δ.Ο.Υ.
 Στοιχεία που αναγράφονται στους τίτλους σπουδών κλπ
 Δεδομένα εικόνας: φωτογραφίες (Ταυτότητα/Διαβατήριο/Δίπλωμα Οδήγησης)
 Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας (ταχυδρομική διεύθυνση), διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου
 Στοιχεία που αναγράφονται στο αποδεικτικό εντοπιότητας
 Καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί προσωπικό δεδομένο και
συμπεριλαμβάνεται στα ανωτέρω (για παράδειγμα IBAN για τους επιτυχόντες )
Τα παραπάνω στοιχεία και δεδομένα συλλέγονται προκειμένου να τεκμηριωθούν τα απαιτούμενα
κριτήρια αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρόσκλησης όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην
εν λόγω πρόσκληση.
Ο/Η υπογράφων/ουσα συμφωνώ και δηλώνω τη συγκατάθεσή να διατηρούνται τα στοιχεία αυτά
και ύστερα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων της συγκεκριμένης πράξης,
για 10 χρόνια.

Ημερομηνία ……/……./2021

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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Παράρτημα 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
- Μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eServices) του ΟΑΕΔ
(https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:)
- Εισέρχεστε με τους κωδικούς σας
- Για εκτύπωση της κάρτας ανεργίας (σε περίπτωση που δεν υπάρχει φυσική κάρτα), κάνετε εκτύπωση (Print
Scr) της οθόνης «Δελτία Ανεργίας» Α. όπου φαίνεται ΕΝΕΡΓΟ ΔΕΛΤΙΟ Β.
- Για εκτύπωση του Αποδεικτικού Ανανέωσης, πηγαίνετε στο σημείο «Δελτία Ανεργίας» Α. και στη συνέχεια
επιλέγετε «Εκτύπωση του αποδεικτικού ανανέωσης» Γ.
- Για εκτύπωση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης, πατήστε την επιλογή «Ατομικό Σχέδιο Δράσης ΑΣΔ) Δ. της
αρχικής οθόνης, και στη συνέχεια κάντε εκτύπωση της οθόνης (Print Scr) όπου φαίνεται ο πίνακας του Σχεδίου
Δράσης

24

Για εκτύπωση Βεβαίωσης Χρόνου ανεργίας (Τρέχουσα Κατάσταση), στην οποία θα
εμφανίζεται και το σύνολο συνεχούς αναγνωριζόμενου διαστήματος ανεργίας, επιλέγετε:

Για εκτύπωση Βεβαίωσης Εξατομικευμένης Παρέμβασης, επιλέγετε :
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Παράρτημα 3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ

ΚΑΙ

Με το παρόν, η Πιερική Αναπτυξιακή 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» σας ενημερώνει ότι: για την υποβολή
αίτησης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Ωφελούμενων στην πράξη: «Βελτίωση της πρόσβασης
ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνική ζωή και την απασχόληση» (MIS 5064838) πρόκειται να συλλέξει και να τηρήσει με
ασφάλεια προσωπικά σας δεδομένα όπως αυτά αναφέρονται στο περιεχόμενο της εν λόγω πρόσκλησης, σύμφωνα με τις απατήσεις
του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ.
Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται από την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των
εκατέρωθεν υποχρεώσεων που προκύπτουν από την διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα τηρούνται για
10 έτη από την ημερομηνία λήψης αυτών με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας που ενδέχεται να
επιμηκύνουν το ανωτέρω διάστημα.
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης,
διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και
στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας επικοινωνώντας στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
pieirki@otenet.gr, τηλέφωνο: 2351027541.

26

