
Πρόσκληση για την εγγραφή Παρόχων σε ειδικό «ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ» για την πιστοποίηση των
ειδικοτήτων  της  δράσης  με  τίτλο  «Πιλοτικό  πρόγραμμα  υλοποίησης  ενεργητικών  πολιτικών
απασχόλησης ανοιχτού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων
ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, με τουλάχιστον έξι (6) μήνες ανεργίας»
(ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ).

Με την με αριθμό 4132/93/20-11-2018 Απόφαση του Δ.Σ.  του Ο.Α.Ε.Δ, ΦΕΚ 5709/19-12-2018, τεύχος Β, εγκρίθηκε η
υλοποίηση της ως άνω Δράσης.

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους

ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας επί τουλάχιστον 6 μήνες  και

κατοίκων των Δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας βάσει των καταχωρημένων στοιχείων επικοινωνίας

τους  στο  μητρώο  του  Οργανισμού.  Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  περιλαμβάνουν,  ανάλογα  με  τις ανάγκες  των

ανέργων, κατάρτιση σε βασικές, οριζόντιες και κάθετες δεξιότητες, καθώς επίσης και πρακτική άσκηση. Ειδικότερα,

το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας μέχρι 600 ωρών:

• Για αναβάθμιση των οριζόντιων ή/και των τεχνικών δεξιοτήτων με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης ή/και την

εξειδίκευση στο επάγγελμα/ειδικότητα που ασκούν

• Για απόκτηση Ολοκληρωμένων τεχνικών δεξιοτήτων για απόκτηση νέου επαγγέλματος/ειδικότητας, καθώς και

δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 120 ωρών:

• Για αναβάθμιση των Βασικών Δεξιοτήτων τους (γλωσσικές, γνώσεις Η/Υ, αριθμητικές δεξιότητες)

Οι ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης συνδυάζονται με πρακτική άσκηση διάρκειας έως επτά (7)μηνών.

Τα αντικείμενα κατάρτισης: 

1) οι οριζόντιες δεξιότητες θα αφορούν σε αναβάθμιση των γνώσεων τους σε γλώσσα, χρήση Η/Υ, Υγιεινή και

Ασφάλεια – με εξειδίκευση στο επάγγελμα/ειδικότητα.

2) οι τις τεχνικές δεξιότητες, θα αφορούν σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, που αντιστοιχούν σε δεξιότητες  στις

οποίες υπολείπονται, σε σχέση με το επάγγελμα/ειδικότητα που ασκούν.

3) όταν πρόκειται για ειδίκευση σε νέο επάγγελμα/ειδικότητα τότε θα καταρτίζονται για την απόκτηση του συνόλου

των τεχνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων που απαιτεί το επάγγελμα/ειδικότητα.

4) σε περίπτωση που διαγνωσθεί ότι το μαθησιακό τους επίπεδο υστερεί σε ότι αφορά στις βασικές δεξιότητες

(γλώσσα, χρήση Η/Υ και αριθμητικές), θα προηγείται της τεχνικής κατάρτισης πρόγραμμα για την αναβάθμιση των

βασικών δεξιοτήτων τους, από ΚΕΚ του ΟΑΕΔ.

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  κατάρτισης  (θεωρία  και  πρακτική)  και  εφόσον  υπάρχουν  τα  αντίστοιχα  σχήματα

Πιστοποίησης,  προβλέπεται  Πιστοποίηση  των  αποκτηθεισών  γνώσεων  και  δεξιοτήτων,  για  τα

επαγγέλματα/ειδικότητες στα οποία καταρτίστηκαν οι ωφελούμενοι. 

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης θα αναλάβουν την υποχρέωση της τεχνικής υποστήριξης της διαδικασίας

πιστοποίησης  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  με  ΑΔΑ:  ΨΜΠΝ4691Ω2-Ζ26 Απόφασης  Διοικητή  “ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ

ΒΑΣΗ  ΤΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ   ΑΝΕΡΓΩΝ  ΤΟΥ  ΚΠΑ  2

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,  ΗΛΙΚΙΑΣ  45  ΕΤΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΩ,  ΜΕ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΈΞΙ  (6)  ΜΗΝΕΣ  ΑΝΕΡΓΙΑΣ.  ΔΡΑΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ . 

Οι Πάροχοι θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ ή αντίστοιχο Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος διαθέτει

ευρωπαϊκή ή διεθνή αναγνώριση.

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6ΞΡ04691Ω2-ΚΞΞ Απόφασης Διοικητή «Πρόσκληση για την

εγγραφή των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης στο Μητρώο Πιστοποιητών για την πιστοποίηση των

ειδικοτήτων της Δράσης»  καλούνται οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης που επιθυμούν να συμμετέχουν, να

εγγραφούν στο «Μητρώο Πιστοποιητών» στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.voucher.gov.gr  από τη Δευτέρα 6

Απριλίου 2020. Το Μητρώο θα παραμείνει ανοικτό καθ’ όλη την διάρκεια της δράσης.

http://www.voucher.gov.gr/

