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2Η «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: 

«Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κατάρτιση, Πιστοποίηση 
Επαγγελματικών Προσόντων και Δεξιοτήτων» 

στα πλαίσια της πράξης  «Υποστήριξη Εργαζομένων στην ΠΕ Χαλκιδικής»  
(ΚΩΔ. MIS 5095005) 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 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 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην ΠΕ Χαλκιδικής (MIS 5095005). 

Η πράξη απευθύνονταν σε 175 εργαζόμενους, που κατοικούν στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του 

Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ του Νομού Χαλκιδικής, και απασχολούνται σε 

επιχειρήσεις που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στην ΠΕ Χαλκιδικής και ανήκουν στο σύνολο των 

κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. 

Στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επιλέχθηκαν 175 εργαζόμενοι από τους 

οποίους παραιτήθηκαν οκτώ (8), οι οποίοι αντικαταστάθηκαν από τη λίστα των επιλαχόντων. 

Στη συνέχεια, δεκαπέντε (15) άτομα παραιτήθηκαν ή δεν κατέστη δυνατό να ενταχθούν σε τμήματα 

κατάρτισης (λόγο μη σταθερού / κυλιόμενου ωραρίου εργασίας ή λήξης ωραρίου εργασίας μετά την 

έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης). Οι συγκεκριμένοι ωφελούμενοι δεν έγινε δυνατόν να 

αντικατασταθούν, λόγω εξάντλησης της λίστας επιλαχόντων της 1ης Πρόσκλησης. 

Συνεπώς η συγκεκριμένη συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει στόχο την 

επιλογή ωφελούμενων από 15 άτομα έως εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων κατάρτισης των 

175 συνολικά ωφελούμενων, που κατοικούν στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του Τοπικού 

Προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ του Νομού Χαλκιδικής, και απασχολούνται σε επιχειρήσεις που 

εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στην ΠΕ Χαλκιδικής και ανήκουν στο σύνολο των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας, στους οποίους πρόκειται να παρασχεθούν οι παρακάτω υπηρεσίες (δράσεις): 

1. Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού με μία (1) Ατομική Συνεδρία για κάθε 
ωφελούμενο. 

2. Προγράμματα Κατάρτισης (έως 4 συνολικά, ανάλογα με το ενδιαφέρον των ωφελούμενων) 
77 ωρών θεωρητικής κατάρτισης,  στα εξής θέματα: 

A. Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου με 
Πιστοποίηση 
Κατάρτιση στο διαδίκτυο, και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών μέσων, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης.  

B. Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης με Πιστοποίηση 
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Κατάρτιση σε εργασίες οργάνωσης και λειτουργίας γραφείου, διεκπεραίωση της 
αλληλογραφίας, της αρχειοθέτησης και οργάνωσης εγγράφων, καθώς και διαχείριση 
ζητημάτων πελατών όταν απαιτείται . 

Γ.   Τεχνικές Πωλήσεων με Πιστοποίηση 
Κατάρτιση σε εξελιγμένες τεχνικές πωλήσεων & επικοινωνίας,  που συμβάλλουν στην 
αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και στη διατήρηση ικανοποιημένων πελατών.  

Δ.    Πωλητής Λιανικής  με Πιστοποίηση. 
Κατάρτιση σε θέματα εξυπηρέτησης και πληροφόρησης νέων πελατών, διατήρησης του 
υπάρχοντος πελατολογίου, υποστήριξης των οργανωτικών λειτουργιών του εμπορικού 
καταστήματος, φροντίδα για σωστή λειτουργία του χώρου και της αποθήκης 
του καταστήματος. 

3. 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. 

 

Στόχος είναι με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις να ενισχυθούν οι κατάλληλες δεξιότητες, γνώσεις και τα 
εργαλεία απόκτησης τους, προκειμένου οι εργαζόμενοι να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την 
εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα τους,  έτσι ώστε να διατηρήσουν/βελτιώσουν την εργασία τους 
σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον σε συνθήκες κρίσης. 
 

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 29/11/2021 έως 06/12/2021 και 

ώρα 14:00). 

2ον  Να αποστείλουν τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα στην Αίτηση Συμμετοχής, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση (από 29/11/2021 έως 07/12/2021 και ώρα 

14:00). 

 

Η Αναλυτική Πρόσκληση στο site: www.anetxa.gr 

    

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά: 23710 24407 και 23710 24507 (κα. Κακαρίκα 

Μαρία). 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) καθώς και 

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Πασαλής Γεώργιος 
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