
 

  

 

 
 

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση 

της Πράξης: «Προώθηση στην απασχόληση ατόμων κοινωνικά ευπαθών ομάδων» με κωδικό MIS 

5010656. 

Η Πράξη αφορά υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε 700 ωφελουμένους ευπαθών κοινωνικά 

ομάδων και συγκεκριμένα: 

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη 

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2:  Επαγγελματική Κατάρτιση & Πιστοποίηση, που αφορά: 

▪ Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης  

▪ Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές 

πρότυπο ISO/ IEC 17024.  

3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Ενδυνάμωση και υποστήριξη των ικανοτήτων επιχειρηματικότητας των ωφελούμενων 

 

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, είναι διάρκειας 390 ωρών και περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και 

πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.  

Οι τίτλοι των πέντε (5) θεματικών αντικειμένων κατάρτισης, η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και 

της πρακτικής άσκησης καθώς και το σύνολο των ωρών κάθε προγράμματος έχει ως ακολούθως:   

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

A/A ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΩΡΕΣ  

ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

1 
Υπάλληλος Διοικητικής 

Υποστήριξης 
120 270 390 

2 Πωλητής Λιανικής 140 250 390 

3 
Πωλητής – Στέλεχος 

Εξαγωγικού & Διεθνούς 
Εμπορίου 

120 270 390 

4 
Στέλεχος Διαχείρισης 

Αποθήκης 
120 270 390 

5 
Στέλεχος Διαχείρισης 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
100 290 390 

 



 

  

 

 
 

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα (1) από τα παραπάνω αντικείμενα κατάρτισης, σε μία 

περιφερειακή ενότητα. Ενδεικτικά, οι σημαντικότεροι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης 

έχουν ως εξής :   

➢ Σύνολο ωρών κατάρτισης: 390 ώρες.  

➢ Ώρες θεωρητικής κατάρτισης: 100 έως 140 (Ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης και σύμφωνα 

με τον ανωτέρω πίνακα).  

➢ Ώρες πρακτικής άσκησης: 250 έως 290 (Ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης και σύμφωνα με 

τον ανωτέρω πίνακα).  

➢ H πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις που θα έχουν εκδηλώσει το αντίστοιχο 

ενδιαφέρον και θα έχουν ενταχθεί στο μητρώο επιχιερήσεων.  

➢ Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δε θα υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες 

➢ Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης δε θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες.   

➢ Η ημερήσια εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα.   

➢ Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης καθώς 

και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.  

➢ Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των 

ωρών του προγράμματος. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν 

καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 20% μετά 

από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο.  

➢ Στην περίπτωση που ωφελούμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή δεν 

συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος.  

 

Διεξαγωγή πρακτικής άσκησης 

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 οκτώ ώρες.  

 



 

  

 

 
 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θα καλύψουν τις ανάγκες πρακτικής άσκησης του έργου, 

καλούνται να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ειδικά διαμορφωμένη 

πλατφόρμα http://062.ep.uhc.gr  και εντάσσονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων, αφού πρώτα δηλώσουν 

ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:  

• Τα στοιχεία επικοινωνίας τους  

• Τον αριθμό των ατόμων ανά ειδικότητα που κάθε επιχείρηση προτίθεται να απασχολήσει για 

πρακτική άσκηση.  

• Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης  

• Την Περιφέρεια Δραστηριοποίησης.  

 

Ο αριθμός των ωφελουμένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την Πρακτική Άσκηση 

καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης (αθροιστικά μητρικής 

εταιρείας και τυχόν υποκαταστημάτων της) και κατ' ανώτατο όριο ως εξής: 

Αριθμός Απασχολουμένων της Επιχείρησης Μέγιστος Αριθμός Καταρτιζομένων 

                                          1 - 5 Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων 

6 - 10 Ίσος με το 80% του Αριθμού των Απασχολουμένων 

11 - 50 Ίσος με το 70% του Αριθμού των Απασχολουμένων 

51 - 70 Έως 35 Άτομα 

71 - 250 Ίσος με το 50% του Αριθμού των Απασχολουμένων 

251 - 418 Έως 125 Άτομα 

> 418 Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων 

 

Σε περίπτωση που ο παραπάνω αριθμητικός υπολογισμός οδηγεί σε δεκαδικό αριθμό, ο μέγιστος 

αριθμός των καταρτιζομένων ισούται με τον επόμενο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό. Σε περιπτώσεις που 

οι επιχειρήσεις δεν απασχολούν κανένα άτομο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (αυτοαπασχολούμενοι), 

είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση ενός (1) καταρτιζόμενου/ ωφελουμένου. 

Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων είναι υποχρεωτική. Το σύνολο των ωρών της Πρακτικής 

Άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας,  ώστε να παρέχεται η 

http://062.ep.uhc.gr/


 

  

 

 
 

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 οκτώ ώρες (8),  συμπεριλαμβανομένων και των διαλειμμάτων.   

Η ανωτέρω αναλογία Απασχολουμένων - Καταρτιζόμενων Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να τηρείται για 

κάθε επιχείρηση πρακτικής άσκησης στο σύνολο του Έργου. Στην περίπτωση που μια επιχείρηση 

πρακτικής άσκησης εξαντλήσει τον αριθμό καταρτιζόμενων πρακτικής άσκησης σύμφωνα με την 

ανωτέρω αναλογία, δεν θα μπορεί να επιλεγεί εκ νέου στο πλαίσιο του παρόντος Έργου.  

Επισημαίνεται ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται ο δανεισμός 

καταρτιζόμενων δηλαδή ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση στη 

συμβαλλόμενη επιχείρηση. Η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του 

αριθμού των εργαζομένων για όσο διάστημα συμμετέχει στο έργο. Σε περίπτωση που συντρέξει μείωση 

προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 

απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του 

υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν 

περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων. Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν 

περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις : 

• Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της 

επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε 

αδίκημα, εν γένει, τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (άρθρ. 5 του Ν.2112/1920).  

• Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 

672 Α.Κ.  

• Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας 

ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος. 

Επιχείρηση που θα προβεί σε μείωση προσωπικού κατά παράβαση των ως άνω όρων, δεν θα μπορεί να 

συμμετάσχει στην ίδια ή άλλη αντίστοιχη δράση του δικαιούχου.  

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 4 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης, τα 

προβλεπόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο έντυπα που αφορούν την υλοποίηση της πρακτικής. 



 

  

 

 
 

Η επιχείρηση πρακτικής άσκησης δεν έχει καμία υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης ή 

άλλης αμοιβής ή ασφαλιστικών εισφορών για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου 

Η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης ορίζει Υπεύθυνο Πρακτικής  Άσκησης της Επιχείρησης ο οποίος θα  

έχει την ευθύνη του/των ωφελούμενου/νων (πρακτικά ασκούμενου) και θα συνεργάζεται άμεσα με τα 

στελέχη του Αναδόχου. 

 

Κατανομή Ωφελούμενων ανά Περιφερειακή Ενότητα 

Η Πράξη αφορά στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ενδεικτική κατανομή των 

ωφελουμένων ανά Περιφερειακή Ενότητα έχει ως εξής: 

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Αριθμός Ωφελούμενων Ποσοστό 

1 Θεσσαλονίκης 320 45,70% 

2 Χαλκιδικής 50 7,14% 

3 Σερρών  75 10,71% 

4 Κιλκίς 50 7,14% 

5 Πέλλας 75 10,71% 

6 Ημαθίας 65 9,28% 

7 Πιερίας 65 9,28% 

 


