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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
1. Εισαγωγή 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση 
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις», με 
κωδικό ΟΠΣ 5010964 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», 
που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.), πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα 
προγράμματα κατάρτισης και δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων 
προσόντων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.  

Η υλοποίηση των ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων 
αφορά σε πεντακόσιους (500) εργαζόμενους σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως 
κλάδου απασχόλησης, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που 
αποσκοπούν στην αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων.  

Το περιεχόμενο της κατάρτισης και πιστοποίησης θα αφορά σε κλάδους και τομείς 
της RIS3 (Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης) για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 
πιο συγκεκριμένα στους τομείς αγροδιατροφή/τρόφιμα, τουρισμό/υπηρεσίες και 
ενέργεια/περιβάλλον οι οποίοι αποτελούν του δυναμικούς τομείς της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και μπορούν να απορροφήσουν τους εργαζόμενους σε περίπτωση 
απόλυσής τους.  

Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν στα κάτωθι θεματικά αντικείμενα είκοσι πέντε (25) με 
τριάντα (30) προγράμματα κατάρτισης, με γεωγραφική διασπορά στο σύνολο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικής διάρκειας 100 ωρών (80 ώρες θεωρία και 
20 ώρες πρακτική): 

1. Οργάνωση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων  
2. Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών  
3. Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών  
4. Διαχείριση μικρών τουριστικών μονάδων  
5. Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε μονάδες εστίασης  
6. Διαχείριση μονάδων εστίασης  
7. Ειδικός διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων  
8. Ειδικός στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
9. Ειδικός διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων    
10. Ειδικός αντιμετώπισης προβλημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης  
11. Πωλήσεις λιανικής – επικοινωνία με πελάτες  
12. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας  
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13. Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων 

Από το σύνολο των 100 ωρών του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι 70 ώρες 
αφορούν στα ως άνω θεματικά αντικείμενα, ενώ οι 30 ώρες αφορούν στις θεματικές 
ενότητες: α)υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας και β) ικανότητες εργασίας σε ομάδα 
και οργανωτικές ικανότητες, που στοχεύουν στην ανάπτυξη βασικών δι-επαγγελματικών 
οριζοντίων δεξιοτήτων. 

Η μορφή της πρακτικής άσκησης συνίσταται σε ποικίλες βιωματικές 
δραστηριότητες, εκ των οποίων η πιο χαρακτηριστική είναι η μελέτη περίπτωσης – case 
study. Το θεωρητικό μέρος συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, 
αποτελώντας το 80% του συνόλου των ωρών του προγράμματος κατάρτισης.    

Η περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων εκτιμάται ότι θα διαρκέσει από τον 
Απρίλιο του 2019 έως τον Μάιο του 2020, με γεωγραφική διασπορά στο σύνολο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτά (εκτός ωραρίου 
εργασίας) οδηγεί στην επιδότηση 5€ ανά ώρα κατάρτισης σε κάθε ωφελούμενο, στην 
απόκτηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης και σε 
διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
ISΟ/IEC 17024. 

 
2. Αντικείμενο πρόσκλησης 

 
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την από 24/09/2018 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αντικείμενο της παρούσας είναι η πρόσκληση υποψηφίων 
ωφελούμενων, για τη συμμετοχή τους στο ως άνω έργο, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας 
υποβολής σχετικής αίτησης.    

Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να επιλέξουν, σε μια επιθυμητή περιφερειακή ενότητα 
υλοποίησης, μέχρι δύο από τα προσφερόμενα αντικείμενα κατάρτισης σε αυτή με σειρά 
προτίμησης, σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή προγραμμάτων: 

Περιφερειακή 
Ενότητα (Π.Ε.) 

Ενδεικτικός 
αριθμός 
ωφελουμένων  

Ενδεικτικός 
αριθμός 
προγραμμάτων 
κατάρτισης 

Αντικείμενα κατάρτισης και κατανομή ανά Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης 320 16 1. Οργάνωση και διοίκηση μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων 

2. Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών  
3. Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις 

πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών  
4. Διαχείριση μικρών τουριστικών μονάδων 
5. Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε μονάδες 

εστίασης  
6. Διαχείριση μονάδων εστίασης 
7. Ειδικός διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων 
8. Ειδικός στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
9. Ειδικός διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών 

προϊόντων    
10. Ειδικός αντιμετώπισης προβλημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης  
11. Πωλήσεις λιανικής – επικοινωνία με πελάτες 
12. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 
13. Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

δικτύων 

Σερρών  40 2 1. Οργάνωση και διοίκηση μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων 

2. Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις 
πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών  
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Ημαθίας 40 2 1. Οργάνωση και διοίκηση μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων 

2. Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών  

Πέλλας 40 2 1. Οργάνωση και διοίκηση μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων 

2. Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών  

Πιερίας 20 1 1. Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών  
2. Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις 

πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών  

Χαλκιδικής  20 1 1. Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις 
πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών  

2. Διαχείριση μονάδων εστίασης 

Κιλκίς  20 1 1. Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών  
2. Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις 

πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών  

Σύνολο 500 25  

 
Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί στην επιθυμητή περιφερειακή ενότητα το πρώτο 

σε προτίμηση αντικείμενο κατάρτισης, ο υποψήφιος θα ενταχθεί στο δεύτερο σε προτίμηση 
αντικείμενο κατάρτισης, εφόσον το επιθυμεί. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να 
διαφοροποιήσει την ως άνω ενδεικτική κατανομή αριθμού ωφελουμένων και 
προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον αριθμό δυνητικών 
ωφελουμένων και τη ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης κατά το χρόνο εκτέλεσης των 
προγραμμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.  Ενδεχόμενη ανακατανομή του αριθμού των 
ωφελουμένων ανά περιφερειακή ενότητα τελεί υπό την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής 
κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 
 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισμού οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, οι οποίοι είναι 
μόνιμοι κάτοικοι των ως άνω περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, 
ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζόμενους (0-
9 εργαζόμενοι) και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανωτέρω προϋπόθεση αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση συμμετοχής στην 
παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τη διαθέτει, 
αποκλείεται αυτομάτως από τη διαδικασία (κριτήριο αποκλεισμού). 

Οι υποψήφιοι/ες εργαζόμενοι/ες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της 
οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας εφόσον πληρούν, βάσει των στοιχείων της 
αίτησης τους και των αποδεικτικών δικαιολογητικών που θα προσκομίσουν, τις ως άνω 
υποχρεωτικές απαιτήσεις συμμετοχής ανά περίπτωση επιλογής αντικειμένου κατάρτισης 
στην παρούσα πρόσκληση, εντάσσονται προς παρακολούθηση επιλεγέντος προγράμματος 
κατάρτισης στην επιθυμητή περιφέρειακή ενότητα υλοποίησής του με κριτήριο το χρόνο 
υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησής τους και βάσει των απαραίτητων κριτηρίων 
συμμετοχής, όπως θα αποδειχθούν από την προσκόμιση αντίστοιχων δικαιολογητικών 
εγγράφων και καλούνται να συμμετάσχουν στο ως άνω έργο, έως τη συμπλήρωση του 
απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων σε αυτό, ως δικαιούχοι ωφελούμενοι.  
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης. Διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  (www.imegsevee.gr) και 
υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://form.jotform.com/imegsevee/ergazomenoi_pep_k_makedonias 

 έως και 2 μήνες πριν την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι την 31η Μαρτίου 2020 και εφόσον 
δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός ωφελουμένων ανά περιφερειακή 
ενότητα. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής.  

Κατόπιν της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 
εκτυπώσουν και να υπογράψουν την αίτησή τους και να την προσκομίσουν μαζί με τα 
αποδεικτικά δικαιολογητικά (βλ. παρ. 5), εφόσον ενταχθούν σε πρόγραμμα κατάρτισης 
και πριν την παρακολούθηση του επιλεγέντος προγράμματος κατάρτισης.   

Για όσους υποψηφίους αδυνατούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση 
συμμετοχής, δίνεται η δυνατότητα της υποβολής της, κατόπιν συνεννόησης, στη δομή του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στη Θεσσαλονίκη, στη διεύθυνση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Θεσσαλονίκης, Κωλέττη 24, Τ.Κ. 
54627, Θεσσαλονίκη (τηλ. επικοινωνίας 2310 545967). 

 
5. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Στους υποψήφιους/ες εργαζόμενους/ες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της 
οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας θα ζητηθεί να προσκομίσουν πριν την έναρξη 
του επιλεγέντος προγράμματος κατάρτισης, φάκελο με τα κάτωθι αποδεικτικά 
δικαιολογητικά: 

 Για την απόδειξη της εργασιακής σχέσης/κατάστασης (υποχρεωτικό) 

Η ενεργός ιδιότητα του μισθωτού αποδεικνύεται με:  
 Βεβαίωση εργοδότη 

 

 Για την απόδειξη μόνιμης κατοικίας (υποχρεωτικό) 
 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 

Οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι μιας εκ των περιφερειακών ενοτήτων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προσκομίζουν «βεβαίωση μόνιμης κατοικίας» (όχι 
πιστοποιητικό εντοπιότητας) του δημάρχου του οικείου δήμου σύμφωνα με το άρθρο 279 
του ν. 3463/2006 (Α΄114) 
 

 Για την απόδειξη ότι εργάζονται σε πολύ μικρή επιχείρηση (υποχρεωτικό)  
 Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου ωφελούμενου ότι είναι εργαζόμενος σε 

πολύ μικρή επιχείρηση (0-9 εργαζόμενοι) 
 
Σημειώνεται ότι: 
 Υποβληθείς φάκελος, που δεν συμπεριλαμβάνει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις 
δηλωθείσες στην ηλεκτρονική αίτηση απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης στην παρούσα, 
απορρίπτεται.    
  

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Οι υποψήφιοι/ες εργαζόμενοι/ες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με 
εξαρτημένη σχέση εργασίας εφόσον πληρούν, βάσει των στοιχείων της αίτησής τους και 
των αποδεικτικών δικαιολογητικών, τα οποία θα προσκομίσουν όταν τους ζητηθεί από το 

http://www.imegsevee.gr/
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ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και πάντως πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, τις ως άνω 
υποχρεωτικές απαιτήσεις συμμετοχής ανά περίπτωση επιλογής αντικειμένου κατάρτισης 
στην παρούσα πρόσκληση, εντάσσονται τελικώς προς παρακολούθηση επιλεγέντος 
προγράμματος κατάρτισης στην επιθυμητή περιφερειακή ενότητα υλοποίησής του. 
Κριτήριο κατάταξης σε πρόγραμμα κατάρτισης είναι ο χρόνος υποβολής της ηλεκτρονικής 
αίτησής τους. 

Η αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή 
Αξιολόγησης που θα συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από το Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

Μετά την αξιολόγηση των φακέλων οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα 
αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει 
στην αίτησή τους. Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή ένσταση επί 
των προσωρινών αποτελεσμάτων, που θα επικυρωθούν με απόφαση Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική ενημέρωσή τους.  

Σημειώνεται ότι: 
 Οι υποψήφιοι που δήλωσαν προσόντα στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση 
αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων αποδεικτικών εγγράφων θα 
απεντάσσονται αυτόματα από το μητρώο ωφελουμένων. 

 

7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων θεωρούνται 
εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγησή τους στο πλαίσιο της 
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Το μητρώο ωφελουμένων συγκροτείται αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του 
ως άνω εγκεκριμένου έργου. Οι ωφελούμενοι του μητρώου οφείλουν να δηλώσουν 
εγγράφως άμεσα στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα στοιχεία που έχουν 
δηλωθεί στην αίτησή τους που κατέθεσαν στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σύμφωνα με τις γενικές 
διατάξεις τήρησης των προσωπικών δεδομένων. Σημειώνεται ότι η συλλογή και τήρηση του 
συνόλου των προσωπικών δεδομένων θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού 2016/679. Οι υποψήφιοι, έχουν πλήρη γνώση ότι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαθέτει και 
τηρεί σύστημα εναρμόνισης με τον κανονισμό. Με την υποβολή αίτησης, οι 
ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 545967, e-mail: 
thessaloniki@imegsevee.gr  

Η παρούσα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  

 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
 
 
 

Ασμάτογλου Γεώργιος 
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