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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας  ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για το Έργο ΚΕΕ με τίτλο «Ενέργειες 
Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα» – 
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 20 Μαΐου 2020.  

Υποβολή αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες εδώ – > https://109.uhc.gr/p/m/el-GR 
 
100 Ώρες κατάρτισης – 500€ Εκπαιδευτικό επίδομα 
 
 
Στόχοι έργου 
 
Το έργο απευθύνεται σε  εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την 
απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την 
απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα 
για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

 
Βασικός στόχος της πράξης είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων μέσω της 
συμβουλευτικής, κατάρτισης, και πιστοποίησης. 

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 100 ώρες, θα υλοποιηθούν 
από πιστοποιημένους φορείς μέσω τηλεκατάρτισης και θα αφορούν τα εξής αντικείμενα: 

1 Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ 

2 Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών Κινητών Συσκευών 

3 Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού 

4 Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων 

5 Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων 

6 Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής 

https://109.uhc.gr/p/m/el-GR


7 Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing 

8 Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου(E-COMMERCE) 

 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια 
 
Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – 
μοριοδότησης θα πρέπει να: 

 
Είναι εργαζόμενος των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα: 

• Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή 

• Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική 
απασχόληση), ή 

• Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή 

• Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση). 

• Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54. 

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις 
τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού. 

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, 
άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε 
επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας. 

Αντικείμενα Κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα 

Τα Εκπαιδευτικά Επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τις Συνεδρίες 
Συμβουλευτικής, τη Θεωρητική Κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία Πιστοποίησης. Η διαδικασία 
πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ’ όσον απαιτηθεί). 

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ 
(5,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων. 

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 100 Ώρες Κατάρτισης χ 5,00 € = 500,00 €. 

Σημείωση: Οι απουσίες για τα υλοποιούμενα προγράμματα έως του ποσοστού 10% των ωρών κατάρτισης θα 

επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος. 


