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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:
«Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κατάρτιση και
Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων και Δεξιοτήτων» στα πλαίσια της
πράξης «Υποστήριξη Ανέργων στην ΠΕ Χαλκιδικής» (ΚΩΔ. MIS 5060696)
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 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 : «Υποστήριξη Ανέργων στην ΠΕ Χαλκιδικής» με κωδικό ΚΩΔ. MIS 5060696.
Η πράξη απευθύνεται συνολικά σε 120 ανέργους που κατοικούν στο Νομό Χαλκιδικής (εκτός Άθω),
στους οποίους πρόκειται να παρασχεθούν οι παρακάτω υπηρεσίες (δράσεις):
1. Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο τη διερεύνηση αναγκών, τον
προσωπικό και επαγγελματικό απολογισμό και την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης, 2 ωρών
για κάθε ένα από 120 ωφελούμενους
2. Προγράμματα Κατάρτισης
Υλοποίηση (6) Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, από τα οποία τα πέντε (5) θα είναι
διάρκειας 190 ωρών (130 ώρες θεωρία και 60 ώρες πρακτική άσκηση) και το ένα (1) διάρκειας 170
ωρών θεωρία, στα εξής θέματα:
Α. «Οροφοκόμος» - Κατάρτιση στον τομέα της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας δωματίων και
κοινόχρηστων χώρων σε ξενοδοχειακές μονάδες, λαμβάνοντας τις σχετικές γνώσεις και τεχνικές.
Β. «Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα» - Κατάρτιση στον τομέα της εστίασης, μαθαίνοντας σχετικές
τεχνικές, σε τμήματα εστιατορίων, μπαρ, καφετεριών κ.ο.κ
Γ. «E-commerce & hospitality sales & marketing» - Κατάρτιση στον αναπτυσσόμενο τομέα της
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και της προώθησης πωλήσεων και marketing με
έμφαση στον κλάδο των επιχειρήσεων τουρισμού και παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας.
Δ. «Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών» - Κατάρτιση ανέργων που θα μπορούσαν να
απασχοληθούν σε να εργαστούν σε αντίστοιχες επιχειρήσεις με κύριο μέλημα την υγιεινή και
ασφάλεια των τροφίμων και ποτών που παράγονται, επεξεργάζονται και διαχέονται στην αγορά .
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν μόνο απόφοιτοι τουλάχιστον
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ε. «Στέλεχος Επεξεργασίας μεταποίησης υγιεινή ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων» Κατάρτιση στον τομέα των μεταποιητικών επιχειρήσεων τροφίμων, λαμβάνοντας γνώσεις σχετικά
με την παραγωγή, επεξεργασία και ποιοτικό έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας. Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν μόνο απόφοιτοι τουλάχιστον μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν επαγγελματική εμπειρία.
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ΣΤ. «Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ» (Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας) - Κατάρτιση ανέργων
που θα επιθυμούσαν να λάβουν γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και του ευρέως
χρησιμοποιούμενου λογισμικού γραφείου (πχ επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα κλπ),
λαμβάνοντας τη σχετική πιστοποίηση προσόντων.
3.
Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης δεξιοτήτων και επαγγελματικών
προσόντων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων. Οι ωφελούμενοι που έχουν παρακολουθήσει τα έξι (6)
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.
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.
Στόχος είναι, μέσα από τις παραπάνω δράσεις να δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις, οι οποίες σε
συνδυασμό με το περιεχόμενο της Συμβουλευτικής, να εξοπλίσουν τους ανέργους έτσι ώστε να
αναπτύξουν δεξιότητες και άλλα πολλαπλά οφέλη που θα τους βοηθήσουν στην τοποθέτησή τους στην
αγορά εργασίας.
Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα πρέπει :
1ον Να συμπληρώσουν Αίτηση Συμμετοχής (διαθέσιμη στο www.anetxa.gr) και να την αποστείλουν
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mai : info@anetxa.gr (από 02/11/2020 έως 20/11/2020 και
ώρα 15:00.
2ον Να αποστείλουν ταχυδρομικά , τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα στην Αίτηση
Συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση (από 23/11/20 έως
27/11/2020).
Για να δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση επισκεφτείτε το site: www.anetxa.gr
Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά: 23710 24407 και 23710 24507 (κα. Κακαρίκα
Μαρία και κ. Λειβαδιώτης Τάσος)
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από
εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Πασαλής Γεώργιος
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