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Η παροχή υπηρεςιών επαγγελματικήσ κατάρτιςησ καθώσ και ςυμβουλευτικήσ και 
πιςτοποίηςησ προςώπων (ωσ υπηρεςιών ςτενά ςυνδεόμενων με την κατάρτιςη) 
απαλλάςςονται από ΦΠΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τησ περίπτωςησ ιβ΄ τησ 
παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν.4346/2015 
(ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015). 

 
 
 
 
 
 
 
Συνθμμζνα: 
Τεχνικι Ζκκεςθ 
Ραράρτθμα Α’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
Ραράρτθμα Β’ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

373.760,00€ 

 
  



 

Ι. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 
Το υποζργο 1 με τίτλο «Προγράμματα Κατάρτιςθσ Ανζργων και Κοινωνικά Ευπακϊν Ομάδων 
Μυτιλινθσ» αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν  και υλοποιείται ςτα πλαίςια τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ με τίτλο 
«Ρρογράμματα Κατάρτιςθσ Ανζργων και Κοινωνικά Ευπακϊν Ομάδων τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ (ΒΑΑ 
Μυτιλινθσ)» με Κωδικό ΟΡΣ 5114185 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» και 
αφορά ςτθν υλοποίθςθ προγράμματοσ κατάρτιςθσ για τθν αφξθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και τθ 
βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ ανζργων και ατόμων κοινωνικά ευπακϊν ομάδων ςτο 
πλαίςιο υλοποίθςθσ του εγκεκριμζνου Σχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ ςτθν αςτικι ηϊνθ τθσ πόλθσ 
τθσ Μυτιλινθσ του Διμου Μυτιλινθσ, με τθ ςυγχρθματοδότθςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου 
(ΕΚΤ). 
 
Σκοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ απόκτθςθ ι/και διεφρυνςθ επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ανζργων 
και θ απόκτθςθ ςχετικισ πιςτοποίθςθσ ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ 
εργαςίασ ςε κλάδουσ τθσ οικονομίασ με προοπτικζσ ανάπτυξθσ, κακϊσ και θ παροχι ςυμβουλευτικισ 
υποςτιριξθσ με ςτόχο τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ προοπτικισ για ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Οι 
ωφελοφμενοι τθσ παρζμβαςθσ κα είναι άνεργοι εγγεγραμμζνοι ςτον ΟΑΕΔ, ςτθν αςτικι περιοχι τθσ πόλθσ 
τθσ Μυτιλινθσ, όπωσ ορίηεται ςτο εγκεκριμζνο Σχζδιο ΒΑΑ. Οι ενζργειεσ που προβλζπονται να 
υλοποιθκοφν αφοροφν: α) Συμβουλευτικι, με ςτόχο τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ προοπτικισ για ζνταξι 
των ωφελοφμενων ςτθν αγορά εργαςίασ, β) Επαγγελματικι Κατάρτιςθ, με ςτόχο να αποκτθκοφν γνϊςεισ 
ι/και πρόςκετεσ γνϊςεισ ςε αντικείμενα τα οποία κα ζχουν άμεςθ και κετικι επίπτωςθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
επαγγελματικισ ικανότθτασ των ωφελοφμενων, λαμβάνοντασ παράλλθλα υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ 
λειτουργίασ τθσ τοπικισ οικονομίασ υπό ςυνκικεσ CoViD-19  και γ) Ριςτοποίθςθ των αποκτθκζντων 
γνϊςεων. Η ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ για τθ λιψθ πιςτοποίθςθσ των αποκτθκζντων γνϊςεων και 
δεξιοτιτων είναι υποχρεωτικι και αναμζνεται να ςυμβάλει κετικά ςτθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ. 
 
Η παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα και ανατίκεται ωσ ενιαίο ςφνολο γιατί θ υποδιαίρεςι 
του προσ εκτζλεςθ ζργου ςε τμιματα δεν κα εξυπθρετοφςε τον ςκοπό τθσ υλοποίθςισ του. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 79342200-5 (Υπθρεςίεσ προϊκθςθσ), (CPV): 80500000-9 (Υπθρεςίεσ Κατάρτιςθσ), 
79132000-8 (Υπθρεςίεσ Ριςτοποίθςθσ) και 85312320-8 (Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν). 

 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 373.760,00 € και αναλφεται ωσ εμήο: 

1 Εξειδικευμζνθ Συμβουλευτικι* 14.000,00 € 

2 Κατάρτιςθ* 268.800,00 € 

3 Ρρακτικι Άςκθςθ* 79.360,00 € 

4 Ριςτοποίθςθ* 11.600,00 € 

φνολο 373.760,00€ 

 
 

* Η παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κακϊσ και ςυμβουλευτικισ και 
πιςτοποίθςθσ προςϊπων (ωσ υπθρεςιϊν ςτενά ςυνδεόμενων με τθν κατάρτιςθ) 
απαλλάςςονται από ΦΠΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ιβϋ τθσ παραγράφου 1 του 
άρκρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρκρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015). 
 

 
 
 
 



 

Κριτιριο ανάκεςθσ  
 
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  
 
 

α/α Κριτιρια (Κi) 
υντελεςτισ 
Βαρφτθτασ (αi) 

Κ1 Ρροςζγγιςθ του αντικειμζνου και του περιβάλλοντοσ υλοποίθςθσ του ζργου 10% 

 
Κ2 

Μεκοδολογία και Εργαλεία Υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ τθσ Εξειδικευμζνθσ 
Συμβουλευτικισ - Ραρουςίαςθ του Ο.Σ.Σ. (Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα 
Συμβουλευτικισ) 

 
20% 

Κ3 Εκπαιδευτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ κατάρτιςθσ 20% 

Κ4 
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των 
ωφελουμζνων – Ραρουςίαςθ των Σχθμάτων Ριςτοποίθςθσ 

20% 

 
Κ5 

Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ οργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ 
του Ζργου - Ραρουςίαςθ του Ο.Σ.Ρ.Κ. (Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα 
Ραρακολοφκθςθσ Κατάρτιςθσ) 

 
10% 

Κ6 
Σφνκεςθ τθσ ομάδασ ζργου – ςαφισ προςδιοριςμόσ ρόλων και αρμοδιοτιτων 
των μελϊν τθσ 

15% 

K7 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ του Ζργου 5% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 100% 

 
 
Σρόποσ αναλυτικισ βακμολόγθςθσ των επί μζρουσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ 
 
Κριτιριο Κ1. Προςζγγιςθ του αντικείμενου και του περιβάλλοντοσ υλοποίθςθσ του ζργου 
Ο υποψιφιοσ πρζπει να παρουςιάςει τα κφρια ςτοιχεία που κακορίηουν το περιβάλλον ςτο οποίο 
πρόκειται να υλοποιθκεί το ζργο και να αναλφςει τθν προςζγγιςθ του ςτο αντικείμενο ςε ςυςχετιςμό με 
αυτό. 
 
Κριτιριο Κ2. Μεκοδολογία και Εργαλεία Τλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ τθσ Εξειδικευμζνθσ υμβουλευτικισ 
- Παρουςίαςθ του Ο... (Ολοκλθρωμζνο φςτθμα υμβουλευτικισ) 
 Ο υποψιφιοσ πρζπει να παρουςιάςει τθ μεκοδολογία και τα εργαλεία με τα οποία κα οργανϊςει, κα 
υλοποιιςει και κα παρακολουκιςει τθν Ενζργεια τθσ Εξειδικευμζνθσ Συμβουλευτικισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου και του Ο.Σ.Σ. 
Ο προςφζρων πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά του δείγμα τουλάχιςτον ενόσ (1) ςχετικοφ 
εργαλείου (ςτθν ελλθνικι γλϊςςα). 
Η διακεςιμότθτα Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Συμβουλευτικισ (Ο.Σ.Σ.) κα λθφκεί υπόψθ κατά τθ 
βακμολόγθςθ του κριτθρίου μόνο αν αυτό προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςτο παρόν ζργο και υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι παρουςιάηονται κατάλλθλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία του (προδιαγραφζσ, υποςυςτιματα, 
λειτουργικότθτεσ κ.α.). Η διακεςιμότθτα του Ο... αποδεικνφεται είτε με τθν φπαρξθ ιδιόκτθτου Ο... 
είτε με μίςκωςθ χριςθσ με ελάχιςτθ διάρκεια μίςκωςθσ 12 μθνϊν. 
 
Κριτιριο Κ3. Εκπαιδευτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ κατάρτιςθσ 



 

Ο υποψιφιοσ πρζπει να παρουςιάςει τισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν, 
οι οποίεσ κα πρζπει να ζχουν ςυνάφεια με τισ ανάγκεσ των ωφελοφμενων και το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων κατάρτιςθσ αποςκοπϊντασ ςτθ βζλτιςτθ μακθςιακι υποςτιριξθ των ωφελοφμενων. 
 
 
 
Κριτιριο Κ4. Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των ωφελουμζνων 
– Παρουςίαςθ των χθμάτων Πιςτοποίθςθσ 
 
Ο υποψιφιοσ πρζπει να αναλφςει τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των καταρτιςκζντων. Ο 
υποψιφιοσ πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά του διαπιςτευμζνα Σχιματα Ριςτοποίθςθσ για τισ 
ειδικότθτεσ που υφίςτανται και περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. Πςον αφορά τισ ειδικότθτεσ 
για τισ οποίεσ δεν υπάρχουν διαπιςτευμζνα Σχιματα Ριςτοποίθςθσ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα 
παρουςιάςει ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο που κα περιλαμβάνει όλα τα επιμζρουσ ςτάδια και τθ διαδικαςία 
για τθ διαπίςτευςθ των νζων προγραμμάτων κατάρτιςθσ, τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν πιςτοποίθςθ 
τουσ, ζνα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και μία βεβαίωςθ του φορζα πιςτοποίθςθσ, θ οποία κα αποδεικνφει 
τα παραπάνω. 
 
Κριτιριο Κ5. Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ οργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του Ζργου - 
Παρουςίαςθ του Ο..Π.Κ (Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Παρακολοφκθςθσ Κατάρτιςθσ) 
 
Ο υποψιφιοσ πρζπει να παρουςιάςει όλεσ τισ επιμζρουσ φάςεισ τθσ διαδικαςίασ οργάνωςθσ, 
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του ζργου κακϊσ και το Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ 
Κατάρτιςθσ που κα χρθςιμοποιιςει για το ςκοπό αυτό. 
 
Κριτιριο Κ6. φνκεςθ Ομάδασ Ζργου: ςαφισ προςδιοριςμόσ ρόλων και αρμοδιοτιτων μελϊν τθσ 
Ομάδασ ζργου 
 
Αναλυτικι περιγραφι του ςχιματοσ διοίκθςθσ του ζργου και τθσ δομισ και οργάνωςθσ τθσ ομάδασ των 
ςτελεχϊν που κα εμπλακοφν ςτο ζργο (Ομάδα Ζργου). Θα πρζπει να αποτυπϊνεται ςαφϊσ θ ςυμμετοχι 
και ο ρόλοσ κάκε ςτελζχουσ ςτισ επιμζρουσ δράςεισ και τα παραδοτζα του ζργου. 
 
Κριτιριο Κ7. Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ του Ζργου 
 
Ο υποψιφιοσ πρζπει να παρουςιάςει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα (με τθ μορφι Διαγράμματοσ Gantt), 
όπου κα αποτυπϊνονται οι δραςτθριότθτεσ που κα εκτελεςτοφν προκειμζνου να υλοποιθκεί το ςυνολικό 
ζργο κακϊσ και θ χρονικι τουσ διάρκεια και αλλθλουχία. Το χρονοδιάγραμμα πρζπει να ανταποκρίνεται 
ςτουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ του προγράμματοσ και να τεκμθριϊνεται θ ρεαλιςτικότθτά του ςε ςχζςθ με 
τουσ τικζμενουσ περιοριςμοφσ και τθν κακοριςμζνθ διάρκεια του ζργου. 
 
Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 
 
Η βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.  
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 
 
Η ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο : U = ς1χΚ1 + 
ς2χΚ2 + ς3χΚ3+ ς4χΚ4+ ς5χΚ5+ ς6χΚ6+ ς7χΚ7 



 

 
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 
 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ και οικονομικισ αξιολόγθςθσ κατά τα προθγοφμενα, θ Επιτροπι 
Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ κατατάςςει τισ προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα, κατά φκίνουςα ςειρά του 
τελικοφ βακμοφ: 
 
Β=0,85*(UT/UMAX)+0,15*(BMIN/BK) 
Ππου: 
Β = ο τελικόσ βακμόσ τθσ προςφοράσ 
UT = ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ του υποψθφίου αναδόχου UMAX = ο βακμόσ 
τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ καλφτερθσ τεχνικισ προςφοράσ 
ΒΚ = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
ΒΜΙΝ = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ 
Η πρϊτθ ςτον Συγκριτικό Ρίνακα κατάταξθσ, δθλαδι θ προςφορά εκείνθ με τον μεγαλφτερο βακμό Β, 
κεωρείται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

 

 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να διακζτει Ομάδα Ζργου με τα παρακάτω ςτελζχθ: 
 
Τπεφκυνο διαχείριςθσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ τθλεκατάρτιςθσ (Ο..Σ.Κ.)/System Administrator 
Θα πρζπει να διακζτει κατάλλθλο επαγγελματικό προφίλ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων εξ 
αποςτάςεωσ διαδικτυακισ κατάρτιςθσ (τθλεκατάρτιςθσ) ι μικτισ (blended) κατάρτιςθσ. 
Αρμοδιότθτεσ: 
Η ςυνολικι ευκφνθ παρακολοφκθςθσ τθσ τθλεκατάρτιςθσ ςε τεχνικό επίπεδο. 
Επόπτθ Σθλεκατάρτιςθσ 
Ο ειδικόσ ςτθν θλεκτρονικι μάκθςθ κα πρζπει να διακζτει το κατάλλθλο επαγγελματικό προφίλ για τθν 
υλοποίθςθ προγραμμάτων εξ αποςτάςεωσ διαδικτυακισ κατάρτιςθσ (τθλεκατάρτιςθσ) ι μικτισ (blended) 
κατάρτιςθσ, ο ρόλοσ του οποίου περιγράφεται ςτο κεφάλαιο “ΟΛΟΙ” των προδιαγραφϊν υλοποίθςθσ τθσ 
τθλεκατάρτιςθσ (Ραράρτθμα1) τθσ με αρ. πρωτ. 79732/27-7-2020 Εγκυκλίου τθσ Εκνικισ Αρχισ 
Συντονιςμοφ/Ειδικισ Υπθρεςίασ Συντονιςμοφ και Ραρακολοφκθςθσ Δράςεων ΕΚΤ. Ο κάκε επόπτθσ 
τθλεκατάρτιςθσ κα αντιςτοιχεί ςε εκατό (100) καταρτιηόμενουσ κατά το μζγιςτο και δεν απαιτείται να 
είναι πιςτοποιθμζνοσ από τον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. 
Τπεφκυνο Ζργου (Τ.Ε.) 
Θα πρζπει να είναι κάτοχοσ πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν (Master ι 
Διδακτορικό) και να διακζτει επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον (12) δϊδεκα ετϊν ςε κζματα 
κατάρτιςθσ, ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ, διαχείριςθσ και αξιολόγθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων, εκ 
των οποίων τουλάχιςτον (8) οκτϊ ζτθ ςε κζςεισ Υπευκφνου Ζργου. 
Αρμοδιότθτεσ Υπευκφνου Ζργου: 
Ο ςυντονιςμόσ τθσ Ομάδασ ζργου ωσ επικεφαλισ αυτισ. 
 
Τπεφκυνο Οργάνωςθσ για τθν υλοποίθςθ των επιμζρουσ ενεργειϊν 
Θα πρζπει να είναι κάτοχοσ πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και να διακζτει επαγγελματικι εμπειρία 
τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςτθν οργάνωςθ και ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ. 
Αρμοδιότθτεσ: 
 Εξαςφάλιςθ τθσ καταλλθλότθτασ των χϊρων υλοποίθςθσ των επιμζρουσ ενεργειϊν, του 

απαραίτθτου εξοπλιςμοφ, των απαιτοφμενων εποπτικϊν μζςων και τθσ γραμματειακισ 
υποςτιριξθσ. 



 

 Επικοινωνία με τουσ ςυντελεςτζσ του προγράμματοσ προκειμζνου να αποφευχκεί θ 
δυςλειτουργία του προγράμματοσ. 

 Ζγκαιρθ ζκδοςθ και αποςτολι όλων των εγγράφων και των εντφπων που απαιτοφνται για τθ 
υλοποίθςθ του Ζργου. 

 Συγκζντρωςθ των απαραίτθτων υπογραφϊν ςε όλα τα ζγγραφα. 

 Ρροετοιμαςία, αναπαραγωγι και διαχείριςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, 

 Ρροετοιμαςία του φακζλου των παραδοτζων του προγράμματοσ, ο οποίοσ κα ελζγχεται και κα 
υπογράφεται από τον Υπεφκυνο Ζργου του αναδόχου και κα αποςτζλλεται ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι.  

Τπεφκυνο Πιςτοποίθςθσ 
Θα πρζπει να είναι κάτοχοσ πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και να διακζτει επαγγελματικι εμπειρία 
οργάνωςθσ και ςυντονιςμοφ ζργων κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ. 
Αρμοδιότθτεσ: 
Η οργάνωςθ, ο ςχεδιαςμόσ και ο ςυντονιςμόσ τθσ διενζργειασ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ των 
ικανοτιτων (γνϊςεων και δεξιοτιτων) των ωφελοφμενων τθσ Ρράξθσ. 
 
Κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου μπορεί να κατζχει μζχρι δφο κζςεισ Τπευκφνου. 
 
Όλα τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου κα πρζπει να καλφπτονται είτε με ςυμβάςεισ ζργου είτε με ςφμβαςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (οριςμζνου ι αορίςτου χρόνου) ι να είναι εταίροι ι μζλθ διοίκθςθσ του 
υποψιφιου αναδόχου ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ, κα πρζπει να απαςχολοφνται ι με 
ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι με ςυμβάςεισ ζργου ι να είναι εταίροι ι μζλθ διοίκθςθσ των νομικϊν 
προςϊπων που μετζχουν ςτθν ζνωςθ / κοινοπραξία. Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ iv και v των μελϊν τθσ 
ομάδασ ζργου, αυτοί μποροφν να είναι είτε υπάλλθλοι τθσ εταιρίασ με τθν οποία ζχει ςυμβαςιοποιθκεί 
ο ανάδοχοσ για τθν παροχι Ο..Σ.Κ. είτε να ζχουν ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου με αυτιν. τθν περίπτωςθ 
ςυμβάςεων εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ πζντε (5) ΕΜΕ του απαιτοφμενου 
προςωπικοφ. 

 

 

Φξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο είλαη ε Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ, Κσδ. Α: 

ΔΠ0881 θαη ε δαπάλε γη‟ απηήλ βαξχλεη ηελ κε Κ.Α.: 60.6162.0001 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, 2022 θαη 2023 ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

(αξηζ. ελάξηζ. έξγνπ 2021ΔΠ08810047). 

Η ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ππνέξγν Νν 1 ηεο Πξάμεο : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

ΑΝΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΔΤΠΑΘΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΜΤΣΙΛΗΝΗ» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Βφξεην Αηγαίν 2014-2020» κε βάζε ηελ Απφθαζε Έληαμεο κε αξ. 

πξση.  2367/29.09.2021   ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Β.Α. θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5114185. Η παξνχζα 

ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ  

εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ. 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

Απαιτιςεισ και Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γξάζεο απνηειεί ε παξνρή κηαο δέζκεο ζπλεθηηθψλ ελεξγεηψλ 
ζπκβνπιεπηηθήο, θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζε νγδφληα (80) σθεινχκελνπο, νη νπνίεο 
πεξηιακβάλνπλ: 

 ελδπλάκσζε θαη ππνζηήξημε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ σθεινχκελσλ κε ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ  ζπκβνπιεπηηθήο, 

 πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο, θαη 
 πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ σθεινχκελσλ. 

Η ζπκκεηνρή ησλ σθεινχκελσλ ζην ζχλνιν ησλ Δλεξγεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή. Οη σθεινχκελνη 

ιακβάλνπλ ην πξνβιεπφκελν εθπαηδεπηηθφ επίδνκα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 

θαηάξηηζε θαη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζπλεδξίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ δεμηνηήησλ. 

 

Μεζνδνινγία πινπνίεζεο 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ηεζζάξσλ (4) ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ησλ θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ Μπηηιήλεο. 

 Θεκαηηθφ Αληηθείκελν 1 «Καηάξηηζε θαη Πηζηνπνίεζε Ιθαλνηήησλ θαη Γεμηνηήησλ 

Γηαρείξηζεο Αλαθχθισζεο Σηεξεψλ Απνβιήησλ – Απνξξηκκάησλ, Δπεμεξγαζία 

Υγξψλ Λπκάησλ θαη Αλαθχθισζε Πξντφλησλ θ.α.» 

Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή: 

Οη ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ζηνλ ηνκέα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο πφξσλ δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε εθπαίδεπζεο ηερληθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ γλψζεσλ ζηα πιαίζηα θαηλνχξγησλ εηδηθνηήησλ. Η πξφιεςε, ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε / αλαθχθισζε θαη ε αλάθηεζε ελέξγεηαο ηίζεληαη ηεξαξρηθά σο νη 

ζεκειηψδεηο αξρέο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ κε βάζε ηελ Δπξσπατθή θαη Δζληθή λνκνζεζία. 

Οη ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο πξννξίδνληαη νπζηαζηηθά γηα ηελ ηαθή ησλ ππνιεηκκάησλ 

αμηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ. Βάζεη ηνπ πθηζηακέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ «ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε» δεκηνπξγνχληαη πξνγξάκκαηα δηαινγήο θαη λέεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ 

επεμεξγαζία – αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ, ελψ νξγαλψλνληαη ζε δηαθνξεηηθή βάζε νη 

εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ.  

Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη γεληθφηεξα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν 

ζα θαιχςεη ζέζεηο εξγαζίαο ζε έλα κεγάιν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ ζπλαθψλ κε ηελ 

«ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε» ησλ απνβιήησλ. Σα επαγγεικαηηθά θαζήθνληα ησλ Σερληθψλ 

Γηαρείξηζεο θαη Αλαθχθισζεο Απνβιήησλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Τπνδνρή / παξαιαβή θαηά ηηο πξνβιεπφκελεο ζε θάζε πεξίπησζε δηαδηθαζίεο, πξψησλ 

πιψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ αλαθπθιψζηκσλ θαη αμηνπνηήζηκσλ πιηθψλ πξνο επεμεξγαζία 

 Πξνζσξηλή απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ, ζχκθσλα κε γεληθέο ηερληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη εηδηθφηεξα απνβιήησλ, φπσο νρήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο, νξπθηειαίσλ, 

ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ εηδψλ, κπαηαξηψλ, ζπζζσξεπηψλ θ.α. 



 

 Μεηαθνξά απφ ηα ζεκεία ζπιινγήο ζε θέληξα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

 Δξγαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ, δηαινγήο, ηαμηλφκεζεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ, ζπιινγήο 

ζηνηρείσλ θαη ζχληαμεο αλαθνξψλ, πινπνίεζεο ειέγρνπ θαη άκεζεο εθηέιεζεο ρεηξηζκψλ 

ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη δηαζθάιηζεο ειέγρνπ ζε κνλάδεο 

παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο θαη αληίζηνηρα ηκήκαηα 

εθνδηαζκνχ επηρεηξήζεσλ πξσηνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο επεμεξγαζίαο 

 Παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία θαηά ην παξάδεηγκα ησλ ζεκεξηλψλ επνπηψλ θαζαξηφηεηαο 

ζηνπο δηάθνξνπο δήκνπο («επφπηεο αλαθχθισζεο») ησλ πξνγξακκάησλ δηαθξηηήο 

ζπιινγήο δηαθφξσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ, φπσο πιηθά ζπζθεπαζίαο, νρήκαηα 

ηέινπο θχθινπ δσήο, ειαζηηθά, κπαηαξίεο, ζπζζσξεπηέο (βηνκεραληθνί, νρεκάησλ), 

νξπθηέιαηα, ζπζθεπαζίεο νξπθηειαίσλ, απφβιεηα εθζθαθψλ, θαηεδαθίζεσλ θαη 

νηθνδνκψλ, ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά είδε, νξγαληθά πιηθά (απνθάγηα, θιαδέκαηα θ.α.), 

δνρεία αγξνρεκηθψλ. 

 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο: 

Δλδεηθηηθά νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 ηνηρεία πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 

 Δηζαγσγή ζηα ζηεξεά απφβιεηα, 

 Δηζαγσγή ζηελ δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ 

 Αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα 

 Τιηθά ζπζθεπαζίαο 

 Δπηθίλδπλα απφβιεηα 

 Ορήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο 

 Διαζηηθά απφβιεηα 

 Απφβιεηα απφ Ηιεθηξηθφ θαη Ηιεθηξνληθφ Δμνπιηζκφ (ΑΗΗΔ),  

 Ηιεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο 

 Απφβιεηα απφ θαηεδαθίζεηο, εθζθαθέο θαη θαηαζθεπέο 

 Οξπθηέιαηα 

 Ιαηξηθά απφβιεηα 

 Διιεληθφ Ννκνζεηηθφ Πιαίζην 

 Βαζηθά ζηνηρεία επεμεξγαζίαο πγξψλ ιπκάησλ 

 Δπίδξαζε παξακέηξσλ θαη ζπλζεθψλ ζηε ιεηηνπξγία βηνινγηθψλ ζηαζκψλ 

 Γεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο  

 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο κηθξνχ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

 Έιεγρνη δηεξγαζηψλ 

 Γηαρείξηζε Ιιχνο 

 Έιεγρνο θαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Τιηθά ζπζθεπαζίαο θαη άιια πξντφληα 

 Αλαθχθισζε πιηθψλ, δηαινγή ζηελ πεγή 

 Δγθαηαζηάζεηο θνκπνζηνπνίεζεο νξγαληθψλ απνβιήησλ 

 Θεξκηθή επεμεξγαζία απνβιήησλ 



 

 Γηαδηθαζία απνδνρήο απνβιήησλ, δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο 

 Έιεγρνο θαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Αζθάιεηα θαη πγηεηλή 

 Βαζηθέο αξρέο εξγαηηθνχ δίθαηνπ 

 Σερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο 

Οκάδεο Σηφρνπ: Άλεξγνη Δπάισησλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ (καθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 

εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα, αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, άηνκα κε ζξεζθεπηηθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο / απεηινχκελα απφ 

θηψρεηα, άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο / απεηινχκελα απφ θηψρεηα), άλεξγνη 

απφθνηηνη πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο, ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, άλεξγνη 

Απφθνηηνη ΙΔΚ, ΣΔΙ, ΑΔΙ, άλεξγνη θαη καθξνρξφληα άλεξγνη, ζπκκεηέρνληεο πνπ δνπλ ζε 

λνηθνθπξηά αλέξγσλ, ζπκκεηέρνληεο πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά αλέξγσλ κε ζπληεξνχκελα ηέθλα, 

ζπκκεηέρνληεο πνπ δνπλ ζε κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά αλέξγσλ κε ζπληεξνχκελα. 

Αξηζκφο Ψθεινχκελσλ: 20 άηνκα 

Γηάξθεηα (ψξεο): 404 ψξεο 

Θεκαηηθή / πξαθηηθή άζθεζε: Η ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζα δηαξθέζεη 280 ψξεο θαη ε 

πξαθηηθή άζθεζε ζα δηαξθέζεηο 124 ψξεο. 

Στθν κεωρθτικι εκπαίδευςθ, οι εκπαιδευτικζσ μζκοδοι που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι οι παρακάτω: 

 Διάλεξθ: Είναι θ πιο κλαςςικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ και κα επιδιωχκεί να καλφπτει μικρό μζροσ 
του χρόνου διδαςκαλίασ και να ςυνδυάηεται με αρκετά εποπτικά μζςα, ϊςτε να κρατά το 
ενδιαφζρον των καταρτιηόμενων. 

 Επίδειξθ: Θα επιδιωχκεί να αξιοποιθκεί αυτι θ μζκοδοσ, διότι εκτόσ τθσ ακοισ ενεργοποιεί και τισ 
άλλεσ αιςκιςεισ του καταρτιηόμενου, π.χ. τθν όραςθ, τθν αφι και διευκολφνει τθν αφομοίωςθ 
των παρεχόμενων γνϊςεων. 

 Ερωτθματικζσ μζκοδοι: Η παρουςίαςθ ενόσ κζματοσ με τθ μζκοδο των ερωταποκρίςεων 
καλλιεργεί τθν αυτενζργεια και τθν προςοχι των εκπαιδευομζνων, ενϊ ταυτόχρονα «εκμαιεφει» 
και αξιοποιεί το υπάρχον απόκεμα γνϊςεων και εμπειριϊν ςτα πλαίςια τθσ ομάδασ των 
εκπαιδευομζνων. 

 Καταιγιςμόσ ιδεϊν (brain storm): Μία παραλλαγι τθσ ερωτθματικισ μεκόδου είναι και ο 
«καταιγιςμόσ ιδεϊν», δθλαδι θ καταγραφι των απόψεων, των γνϊςεων και των εμπειριϊν των 
καταρτιηόμενων με ζναν ςκόπιμα αταξινόμθτο και απότομο τρόπο, ζτςι ϊςτε ςε μικρό χρονικό 
διάςτθμα να γίνει κατορκωτό να ςυγκεντρωκεί το ςφνολο του υλικοφ προσ επεξεργαςία.  

 υηιτθςθ: Η ανταλλαγι απόψεων ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ και τον εκπαιδευτι, με τρόπο 

ιςότιμο και δθμοκρατικό, είναι μια μζκοδοσ απαραίτθτθ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

καταρτιηόμενουσ ϊριμουσ ςτθν θλικία και με προβλιματα ζλλειψθσ αυτοπεποίκθςθσ 

παρατεταμζνθσ ανεργίασ. 

 Μελζτθ περιπτϊςεων (case study): Η μελζτθ περιπτϊςεων ζχει ςαν βάςθ τα ςυγκεκριμζνα και 

ςυνθκιςμζνα προβλιματα που κα αντιμετωπίςουν οι εκπαιδευόμενοι ςτθν ειδικότθτα ςτθν οποία 

εκπαιδεφονται, όταν τθν αςκιςουν ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. 

 Ομαδικι εργαςία: Είναι βαςικό ςυςτατικό  τθσ προςπάκειασ ζνταξθσ ςτθν εργαςία νζων ατόμων. 

Η απόκτθςθ τθσ ςυνικειασ να δρα ο /θ καταρτιηόμενοσ/ θ ςυλλογικά και να ςυνεργάηεται με 

ςυναδζλφουσ τθσ ίδιασ ι άλλων ειδικοτιτων, είναι όροσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κοινωνικισ 

απομόνωςθσ ςτα πλαίςια μιασ εργαςίασ. 

 Εκπαιδευτικι επίςκεψθ: Οι επιςκζψεισ, αφενόσ διευκολφνουν τθν παρουςίαςθ των πραγματικϊν 

όρων άςκθςθσ μιασ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ και αφετζρου  διακόπτουν τθν μονοτονία του 

κακθμερινοφ προγράμματοσ. 



 

 Μίμθςθ ρόλων (role play): Στθν μζκοδο αυτι κακζνασ/ μία από τουσ/ τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ 

υποδφεται ζναν ςυγκεκριμζνο ρόλο που αντιςτοιχεί ςε δραςτθριότθτεσ ανάλογεσ με αυτζσ που 

πρόκειται να εκτελζςει ςτο μζλλον ωσ επαγγελματίασ. Ζτςι, οι καταρτιηόμενοι/εσ χρθςιμοποιοφν 

τισ παρεχόμενεσ γνϊςεισ, ζρχονται ςε επαφι με πραγματικά διλιμματα και αντικζςεισ των χϊρων 

εργαςίασ και αφετζρου αναπτφςςουν τθν φανταςία και τθν πρωτοβουλία ςτθν επίλυςι τουσ.  

 Εργαςτιριο του μζλλοντοσ (future workshop): Στθν μζκοδο αυτι γίνεται αρχικά μια προςπάκεια 

περιγραφικισ προςζγγιςθσ του «ιδανικοφ» ςε μια ςυγκεκριμζνθ εργαςία, ςτθ ςυνζχεια οι 

εκπαιδευόμενοι/εσ προςπακοφν να προςγειϊςουν αυτιν τθν εικόνα αναλφοντασ τουσ 

πραγματικοφσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ υλοποίθςθσ των διαφόρων πλευρϊν που ςυγκροτοφν 

το «ιδανικό». 

Η πξαθηηθή άζθεζε, ιακβάλεη ρψξα, ζε επηρεηξήζεηο εθάκηιιεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο, 

θαη ζαλ ζηφρν έρεη ηελ ζπλέρηζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ηνπνζεηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλεο, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, 

 Η επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη κεηά απφ αλνηρηή πξφζθιεζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζε 

ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κεηξψν επηρεηξήζεσλ 

πξαθηηθήο άζθεζεο 

 Ο αξηζκφο ησλ ηνπνζεηνχκελσλ αηφκσλ, ζε θάζε επηρείξεζε ζα εμαξηάηαη απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Σελ παξαθνινχζεζε, επνπηεία θαη θαζνδήγεζε, αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηέο έλαο γηα 

θάζε νκάδα θαηαξηηδφκελσλ, 

 Ο εθπαηδεπηήο είλαη παξψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, 

 Αμηνιφγεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απφ εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο. 

Με ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ζπλνιηθήο 

αμηνιφγεζεο ηνπο απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε (Δθπαηδεπηέο, Δθπαηδεπφκελνη, 

Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, Τπεχζπλνο πξαθηηθήο,  Τπεχζπλνο ηνπ ΚεΓηΒηΜ 2 ή 1). 

Φξνλνδηάγξακκα Υινπνίεζεο: 5 κήλεο 

 

 Θεκαηηθφ Αληηθείκελν 2 «Καηάξηηζε θαη Πηζηνπνίεζε Ιθαλνηήησλ θαη Γεμηνηήησλ 

αηφκσλ πνπ ζα εξγαζηνχλ ζηνλ ρψξν ηεο εζηίαζεο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ρψξν ηνπ 

κπνπθέ (βαζηθέο δεμηφηεηεο Barista)» 

Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή: 

θνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε θαη θαηάξηηζε αηφκσλ πνπ ζα 

εξγαζηνχλ ζηνλ ρψξν ηεο εζηίαζεο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ρψξν ηνπ κπνπθέ. Η θαηάξηηζε είλαη 

πειαηνθεληξηθνχ ραξαθηήξα ψζηε ν ηειηθφο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ λα απνιακβάλεη ζσζηά 

παξαζθεπαζκέλα θαη πνηνηηθά πξντφληα ηεθκεξησκέλα κε ηηο δηεζλείο νξνινγίεο. 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:  

Δλδεηθηηθά νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Δγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο επηζηηηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 Δηδηθά ζέκαηα δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο 

 Marketing εζηηαηνξίνπ 

 Θέκαηα πξνκεζεηψλ επηζηηηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 



 

 Σάζεηο θαη εμειίμεηο ζηελ γαζηξνλνκία, ηελ γεπζηγλσζία θαη ηελ νηλνινγία 

 Βαζηθά́ ζέκαηα νξγάλσζεο ελφο bar  

 Cocktail Trends  

 ρεδηαζκφο ελφο Σηκνθαηαιφγνπ Bar (αλάινγα κε ην είδνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πνηψλ)  

 Πξνζέιθπζε, επηινγή θαη πξφζιεςε πξνζσπηθνχ Bar  

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ Bar  

 Bαζηθά ζέκαηα θνζηνιφγεζεο θαη Σηκνιφγεζεο ππεξεζηψλ παξνρήο Bar  

 Βαζηθά ζέκαηα αγνξψλ α ́πιψλ & ζπληήξεζεο ελφο bar  

 Case studies  

 Ιζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ θαθέ 

 Ο θαθέο βνηαλνινγηθά 

 Μχινο άιεζεο 

 θιεξφηεηα λεξνχ 

 Σξφπνη παξαζθεπήο θαη παξνπζίαζεο 

 νθνιάηα 

 Σζάη 

 Γηαρείξηζε θαηαζηήκαηνο 

 Βαζηθέο αξρέο ακπεινπξγίαο 

 Βαζηθέο αξρέο νηλνπνίεζεο 

 Βαζηθή νηλνγλσζία-πνηνγλσζία 

 Βαζηθέο αξρέο γεπζηγλσζίαο 

 Βαζηθέο αξρέο εζηηαηνξηθήο θαη εζηίαζεο 

 Βαζηθέο αξρέο ηερληθψλ πσιήζεσλ θαη logistics 

 Αζθάιεηα θαη πγηεηλή 

 Βαζηθέο αξρέο εξγαηηθνχ δηαθίνπ 

 Σερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο 

Οκάδεο Σηφρνπ: Άλεξγνη Δπάισησλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ (καθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 

εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα, γπλαίθεο ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, γπλαίθεο / άληξεο 

ζχκαηα trafficking, αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, άηνκα κε ζξεζθεπηηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο / απεηινχκελα απφ θηψρεηα, 

άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο / απεηινχκελα απφ θηψρεηα), άλεξγνη απφθνηηνη 

πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο, ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, άλεξγνη Απφθνηηνη ΙΔΚ, 

ΣΔΙ, ΑΔΙ, άλεξγνη θαη καθξνρξφληα άλεξγνη, ζπκκεηέρνληεο πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά αλέξγσλ, 

ζπκκεηέρνληεο πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά αλέξγσλ κε ζπληεξνχκελα ηέθλα, ζπκκεηέρνληεο πνπ 

δνπλ ζε κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά αλέξγσλ κε ζπληεξνχκελα. 

Αξηζκφο Ψθεινχκελσλ: 20 άηνκα 

Γηάξθεηα (ψξεο): 404 ψξεο 

Θεκαηηθή / πξαθηηθή άζθεζε: Η ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζα δηαξθέζεη 280 ψξεο θαη ε 

πξαθηηθή άζθεζε ζα δηαξθέζεηο 124 ψξεο. 

 



 

τθν κεωρθτικι εκπαίδευςθ  οι εκπαιδευτικζσ μζκοδοι που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι οι 

παρακάτω: 

 Διάλεξθ: Είναι θ πιο κλαςςικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ και κα επιδιωχκεί να καλφπτει μικρό μζροσ 

του χρόνου διδαςκαλίασ και να ςυνδυάηεται με αρκετά εποπτικά μζςα, ϊςτε να κρατά το 

ενδιαφζρον των καταρτιηομζνων. 

 Επίδειξθ: Θα επιδιωχκεί να αξιοποιθκεί αυτι θ μζκοδοσ, διότι εκτόσ τθσ ακοισ ενεργοποιεί και τισ 

άλλεσ αιςκιςεισ του καταρτιηόμενου, π.χ. τθν όραςθ, τθν αφι και διευκολφνει τθν αφομοίωςθ 

των παρεχομζνων γνϊςεων. 

 Ερωτθματικζσ μζκοδοι: Η παρουςίαςθ ενόσ κζματοσ με τθ μζκοδο των ερωταποκρίςεων 

καλλιεργεί τθν αυτενζργεια και τθν προςοχι των εκπαιδευομζνων, ενϊ ταυτόχρονα «εκμαιεφει» 

και αξιοποιεί το υπάρχον απόκεμα γνϊςεων και εμπειριϊν ςτα πλαίςια τθσ ομάδασ των 

εκπαιδευομζνων. 

 Καταιγιςμόσ ιδεϊν (brain storm): Μία παραλλαγι τθσ ερωτθματικισ μεκόδου είναι και ο 

«καταιγιςμόσ ιδεϊν», δθλαδι θ καταγραφι των απόψεων, των γνϊςεων και των εμπειριϊν των 

καταρτιηομζνων με ζναν ςκόπιμα αταξινόμθτο και απότομο τρόπο, ζτςι ϊςτε ςε μικρό χρονικό 

διάςτθμα να γίνει κατορκωτό να ςυγκεντρωκεί το ςφνολο του υλικοφ προσ επεξεργαςία.  

 υηιτθςθ: Η ανταλλαγι απόψεων ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ και τον εκπαιδευτι, με τρόπο 

ιςότιμο και δθμοκρατικό, είναι μια μζκοδοσ απαραίτθτθ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

καταρτιηόμενουσ ϊριμουσ ςτθν θλικία και με προβλιματα ζλλειψθσ αυτοπεποίκθςθσ 

παρατεταμζνθσ ανεργίασ. 

 Μελζτθ περιπτϊςεων (case study): Η μελζτθ περιπτϊςεων ζχει ςαν βάςθ τα ςυγκεκριμζνα και 

ςυνθκιςμζνα προβλιματα που κα αντιμετωπίςουν οι εκπαιδευόμενοι ςτθν ειδικότθτα ςτθν οποία 

εκπαιδεφονται, όταν τθν αςκιςουν ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. 

 Ομαδικι εργαςία: Είναι βαςικό ςυςτατικό  τθσ προςπάκειασ ζνταξθσ ςτθν εργαςία νζων ατόμων. 

Η απόκτθςθ τθσ ςυνικειασ να δρα ο /θ καταρτιηόμενοσ/ θ ςυλλογικά και να ςυνεργάηεται με 

ςυναδζλφουσ τθσ ίδιασ ι άλλων ειδικοτιτων, είναι όροσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κοινωνικισ 

απομόνωςθσ ςτα πλαίςια μιασ εργαςίασ. 

 Εκπαιδευτικι επίςκεψθ: Οι επιςκζψεισ, αφενόσ διευκολφνουν τθν παρουςίαςθ των πραγματικϊν 

όρων άςκθςθσ μιασ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ και αφετζρου  διακόπτουν τθν μονοτονία 

του κακθμερινοφ προγράμματοσ. 

 Μίμθςθ ρόλων (role play): Στθν μζκοδο αυτι κακζνασ/μία από τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ 

υποδφεται ζναν ςυγκεκριμζνο ρόλο που αντιςτοιχεί ςε δραςτθριότθτεσ ανάλογεσ με αυτζσ που 

πρόκειται να εκτελζςει ςτο μζλλον ωσ επαγγελματίασ. Ζτςι, οι καταρτιηόμενοι/εσ χρθςιμοποιοφν 

τισ παρεχόμενεσ γνϊςεισ, ζρχονται ςε επαφι με πραγματικά διλιμματα και αντικζςεισ των χϊρων 

εργαςίασ και αφετζρου αναπτφςςουν τθν φανταςία και τθν πρωτοβουλία ςτθν επίλυςι τουσ.  

 Εργαςτιριο του μζλλοντοσ (future workshop): Στθν μζκοδο αυτι γίνεται αρχικά μια προςπάκεια 

περιγραφικισ προςζγγιςθσ του "ιδανικοφ" ςε μια ςυγκεκριμζνθ εργαςία, ςτθ ςυνζχεια οι 

εκπαιδευόμενοι/εσ προςπακοφν να προςγειϊςουν αυτιν τθν εικόνα αναλφοντασ τουσ 

πραγματικοφσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ υλοποίθςθσ των διαφόρων πλευρϊν που ςυγκροτοφν 

το "ιδανικό". 

Η πξαθηηθή άζθεζε, ιακβάλεη ρψξα, ζε επηρεηξήζεηο εθάκηιιεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο, 

θαη ζαλ ζηφρν έρεη ηελ ζπλέρηζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

Αλαιπηηθφηεξα : 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ηνπνζεηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλεο, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, 



 

 Η επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη κεηά απφ αλνηρηή πξφζθιεζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζε 

ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κεηξψν επηρεηξήζεσλ 

πξαθηηθήο άζθεζεο 

 Ο αξηζκφο ησλ ηνπνζεηνχκελσλ αηφκσλ, ζε θάζε επηρείξεζε ζα εμαξηάηαη απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Σελ παξαθνινχζεζε, επνπηεία θαη θαζνδήγεζε, αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηέο έλαο γηα 

θάζε νκάδα θαηαξηηδφκελσλ, 

 Ο εθπαηδεπηήο είλαη παξψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, 

 Αμηνιφγεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απφ εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο. 

Με ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ζπλνιηθήο 

αμηνιφγεζεο ηνπο απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε (Δθπαηδεπηέο, Δθπαηδεπφκελνη, 

Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, Τπεχζπλνο πξαθηηθήο,  Τπεχζπλνο ηνπ ΚεΓηΒηΜ 2 ή 1). 

Φξνλνδηάγξακκα Υινπνίεζεο: 5 κήλεο 

 

 

 Θεκαηηθφ Αληηθείκελν 3 «Καηάξηηζε θαη Πηζηνπνίεζε Ιθαλνηήησλ θαη Γεμηνηήησλ 

Βαζηθψλ Αξρψλ ηεο Γξαθηζηηθήο θαη ηεο Τππνγξαθίαο θαη Γεμηνηήησλ Φξήζεο 

Σρεδηαζηηθψλ Δθαξκνγψλ Χεθηαθήο Δπεμεξγαζίαο Δηθφλαο» 

Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή:  

Σν ζεκηλάξην αθνξά εηδηθά ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα εθκάζεζεο βαζηθψλ αξρψλ ηεο 

γξαθηζηηθήο θαη ηππνγξαθίαο θαζψο θαη δεμηνηήησλ ρξήζεο ζρεδηαζηηθήο  εθαξκνγήο (Adobe 

Photoshop). Σν ζεκηλάξην ζα αξρίδεη κε ηελ εθκάζεζε ηνπ βαζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

εξγαιείσλ ηνπ Photoshop θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάδνληαη φια ηα εξγαιεία, κελνχ θαη 

παιέηεο, ε ρξσκαηηθή ζεσξία θαη ηα ρξσκαηηθά κνληέια, ηα είδε αξρείσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ζε εθηππψζεηο, ζην 

δηαδίθηπν θιπ. θαη φιεο νη βαζηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ν εθπαηδεπφκελνο ζα είλαη ζε ζέζε λα ςεθηνπνηήζεη, 

επεμεξγαζηεί θαη λα δηαρεηξηζηεί ςεθηαθέο εηθφλεο γηα δηαθνξεηηθέο  πεξηπηψζεηο π.ρ. 

δηαθεκηζηηθά έληππα, αθίζεο, ηζηνζειίδεο, κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θ.ιπ. 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:  

Δλδεηθηηθά νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Δξγαιεία ζρεδηαζκνχ θαη ζειηδνπνίεζεο εληχπσλ 

 Αξρέο ζρεδηαζκνχ ζειηδνπνίεζεο 

 ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ 

 Σερλνινγία παξαγσγήο θαη πξνεθηχπσζεο 

 Δθηππψζεηο θαη παξνπζίαζε ζην δηαδίθηπν 

 Αξρέο επεμεξγαζίαο εηθφλαο 

 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

 Γηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία εηθφλσλ 

 Δθπαίδεπζε ζε ινγηζκηθά ζειηδνπνίεζεο εληχπσλ 

 Δθπαίδεπζεο ζε ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη video 



 

 Δθπαίδεπζε ζε ινγηζκηθά δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ 

 Αζθάιεηα θαη πγηεηλή 

 Βαζηθέο αξρέο εξγαηηθνχ δηαθίνπ 

 Σερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο 

Οκάδεο Σηφρνπ: Άλεξγνη Δπάισησλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ (καθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 

εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα,  άηνκα κε αλαπεξία, γπλαίθεο ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο 

βίαο, γπλαίθεο / άληξεο ζχκαηα trafficking, αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο / 

απεηινχκελα απφ θηψρεηα, άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο / απεηινχκελα απφ 

θηψρεηα), άλεξγνη απφθνηηνη πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο, ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, άλεξγνη Απφθνηηνη ΙΔΚ, ΣΔΙ, ΑΔΙ, άλεξγνη θαη καθξνρξφληα άλεξγνη, 

ζπκκεηέρνληεο πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά αλέξγσλ, ζπκκεηέρνληεο πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά 

αλέξγσλ κε ζπληεξνχκελα ηέθλα, ζπκκεηέρνληεο πνπ δνπλ ζε κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά 

αλέξγσλ κε ζπληεξνχκελα. 

Αξηζκφο Ψθεινχκελσλ: 20 άηνκα 

Γηάξθεηα (ψξεο): 404 ψξεο 

Θεκαηηθή / πξαθηηθή άζθεζε: Η ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζα δηαξθέζεη 280 ψξεο θαη ε 

πξαθηηθή άζθεζε ζα δηαξθέζεηο 124 ψξεο. 

τθν κεωρθτικι εκπαίδευςθ οι εκπαιδευτικζσ μζκοδοι που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι οι παρακάτω: 

 Διάλεξθ: Είναι θ πιο κλαςςικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ και κα επιδιωχκεί να καλφπτει μικρό μζροσ 

του χρόνου διδαςκαλίασ και να ςυνδυάηεται με αρκετά εποπτικά μζςα, ϊςτε να κρατά το 

ενδιαφζρον των καταρτιηόμενων. 

 Επίδειξθ: Θα επιδιωχκεί να αξιοποιθκεί αυτι θ μζκοδοσ, διότι εκτόσ τθσ ακοισ ενεργοποιεί και τισ 

άλλεσ αιςκιςεισ του καταρτιηόμενου, π.χ. τθν όραςθ, τθν αφι και διευκολφνει τθν αφομοίωςθ 

των παρεχόμενων γνϊςεων. 

 Ερωτθματικζσ μζκοδοι: Η παρουςίαςθ ενόσ κζματοσ με τθ μζκοδο των ερωταποκρίςεων 

καλλιεργεί τθν αυτενζργεια και τθν προςοχι των εκπαιδευομζνων, ενϊ ταυτόχρονα «εκμαιεφει» 

και αξιοποιεί το υπάρχον απόκεμα γνϊςεων και εμπειριϊν ςτα πλαίςια τθσ ομάδασ των 

εκπαιδευομζνων. 

 Καταιγιςμόσ ιδεϊν (brain storm): Μία παραλλαγι τθσ ερωτθματικισ μεκόδου είναι και ο 

«καταιγιςμόσ ιδεϊν», δθλαδι θ καταγραφι των απόψεων, των γνϊςεων και των εμπειριϊν των 

καταρτιηομζνων με ζναν ςκόπιμα αταξινόμθτο και απότομο τρόπο, ζτςι ϊςτε ςε μικρό χρονικό 

διάςτθμα να γίνει κατορκωτό να ςυγκεντρωκεί το ςφνολο του υλικοφ προσ επεξεργαςία.  

 υηιτθςθ: Η ανταλλαγι απόψεων ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ και τον εκπαιδευτι, με τρόπο 

ιςότιμο και δθμοκρατικό, είναι μια μζκοδοσ απαραίτθτθ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

καταρτιηόμενουσ ϊριμουσ ςτθν θλικία και με προβλιματα ζλλειψθσ αυτοπεποίκθςθσ 

παρατεταμζνθσ ανεργίασ. 

 Μελζτθ περιπτϊςεων (case study): Η μελζτθ περιπτϊςεων ζχει ςαν βάςθ τα ςυγκεκριμζνα και 

ςυνθκιςμζνα προβλιματα που κα αντιμετωπίςουν οι εκπαιδευόμενοι ςτθν ειδικότθτα ςτθν οποία 

εκπαιδεφονται, όταν τθν αςκιςουν ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. 

 Ομαδικι εργαςία: Είναι βαςικό ςυςτατικό  τθσ προςπάκειασ ζνταξθσ ςτθν εργαςία νζων ατόμων. 

Η απόκτθςθ τθσ ςυνικειασ να δρα ο /θ καταρτιηόμενοσ/ θ ςυλλογικά και να ςυνεργάηεται με 

ςυναδζλφουσ τθσ ίδιασ ι άλλων ειδικοτιτων, είναι όροσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κοινωνικισ 

απομόνωςθσ ςτα πλαίςια μιασ εργαςίασ. 



 

 Εκπαιδευτικι επίςκεψθ: Οι επιςκζψεισ, αφενόσ διευκολφνουν τθν παρουςίαςθ των πραγματικϊν 

όρων άςκθςθσ μιασ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ και αφετζρου  διακόπτουν τθν μονοτονία 

του κακθμερινοφ προγράμματοσ. 

 Μίμθςθ ρόλων (role play): Στθν μζκοδο αυτι κακζνασ/ μία από τουσ/ τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ 

υποδφεται ζναν ςυγκεκριμζνο ρόλο που αντιςτοιχεί ςε δραςτθριότθτεσ ανάλογεσ με αυτζσ που 

πρόκειται να εκτελζςει ςτο μζλλον ωσ επαγγελματίασ. Ζτςι, οι καταρτιηόμενοι/εσ χρθςιμοποιοφν 

τισ παρεχόμενεσ γνϊςεισ, ζρχονται ςε επαφι με πραγματικά διλιμματα και αντικζςεισ των χϊρων 

εργαςίασ και αφετζρου αναπτφςςουν τθν φανταςία και τθν πρωτοβουλία ςτθν επίλυςι τουσ.  

 Εργαςτιριο του μζλλοντοσ (future workshop): Στθν μζκοδο αυτι γίνεται αρχικά μια προςπάκεια 

περιγραφικισ προςζγγιςθσ του "ιδανικοφ" ςε μια ςυγκεκριμζνθ εργαςία, ςτθ ςυνζχεια οι 

εκπαιδευόμενοι /εσ προςπακοφν να προςγειϊςουν αυτιν τθν εικόνα αναλφοντασ τουσ 

πραγματικοφσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ υλοποίθςθσ των διαφόρων πλευρϊν που ςυγκροτοφν 

το «ιδανικό». 

Η πξαθηηθή άζθεζε, ιακβάλεη ρψξα, ζε επηρεηξήζεηο εθάκηιιεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο, 

θαη ζαλ ζηφρν έρεη ηελ ζπλέρηζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

Αλαιπηηθφηεξα : 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ηνπνζεηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλεο, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, 

 Η επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη κεηά απφ αλνηρηή πξφζθιεζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζε 

ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κεηξψν επηρεηξήζεσλ 

πξαθηηθήο άζθεζεο 

 Ο αξηζκφο ησλ ηνπνζεηνχκελσλ αηφκσλ, ζε θάζε επηρείξεζε ζα εμαξηάηαη απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Σελ παξαθνινχζεζε, επνπηεία θαη θαζνδήγεζε, αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηέο έλαο γηα 

θάζε νκάδα θαηαξηηδφκελσλ, 

 Ο εθπαηδεπηήο είλαη παξψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, 

 Αμηνιφγεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απφ εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο. 

Με ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ζπλνιηθήο 

αμηνιφγεζεο ηνπο απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε (Δθπαηδεπηέο, Δθπαηδεπφκελνη, 

Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, Τπεχζπλνο πξαθηηθήο,  Τπεχζπλνο ηνπ ΚεΓηΒηΜ 2 ή 1). 

Φξνλνδηάγξακκα Υινπνίεζεο: 5 κήλεο 

 

 Θεκαηηθφ Αληηθείκελν 4 Καηάξηηζε θαη Πηζηνπνίεζε Ιθαλνηήησλ θαη Γεμηνηήησλ 

Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ειεθηξνιφγσλ, ςπθηηθψλ θαη πδξαπιηθψλ) ζε Δξγαζίεο πνπ 

Αθνξνχλ Παξεκβάζεηο Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο 

Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή: 

Οη επξσπατθέο πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ επηβάιινπλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ 

απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ θαη παξεκβάζεσλ βειηίσζεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο θηηξίσλ. Σα λέα πιηθά, νη λέεο κέζνδνη εγθαηάζηαζεο θαη νη ζεζκηθέο 

απαηηήζεηο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πξνθαινχλ κεηαβνιέο ζηα πεξηερφκελα ησλ 

επαγγεικάησλ αιιά θαη ζηηο δηαδηθαζίεο απφθηεζεο θαη επηθχξσζεο ησλ αλαγθαίσλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ. 



 

ε απηφ ην πιαίζην  απνθηάεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ 

επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κέζσ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο 

πξνζφλησλ. 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο επηρεηξείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ εξγαδνκέλσλ ησλ επαγγεικάησλ ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπψλ φπσο πδξαπιηθφο, 

ειεθηξνιφγνο, ςπθηηθφο (θαη ζπκπιεξσκαηηθά αινπκηλνζηδεξνθαηαζθεπαζηήο, ηερλίηεο 

ηνπνζέηεζεο παινπηλάθσλ) κε επηθέληξσζε ζηα ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:  

Δλδεηθηηθά νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζα είλαη νη αθφινπζεο: 

 Πξνζδηνξηζκφο θαη ηεθκεξίσζε ηεο απνδνηηθφηεξεο ιχζεο. 

 Δπηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζπζθεπψλ, πιηθψλ θαη δηαζηάζεσλ 

 Σνπνζέηεζε θαη έιεγρνο εγθαηαζηάζεσλ 

 Δθαξκνγέο, πξφηππα, νδεγίεο θαη ηερληθέο 

 Σερληθέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη Έμππλν θηίξην  

 Σν έμππλν ζπήηη θαη νη ιεηηνπξγήεο ηνπ  

 Ηιεθηξηθή εγθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ζπληειεζηή ηζρχνο 

 Μεζνδνινγίεο 

 Δλέξγεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ ςπθηηθφ θχθιν 

 Αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο 

 Μείσζε θνξηίσλ 

 Δθαξκνγή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ 

 πζηήκαηα παινπηλάθσλ θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη αινπκηλνζηδεξνθαηαζθεπέο  

 Δλεξγεηαθά απνδνηηθή ζπλαξκνιφγεζε θαηαζθεπψλ  

 Δλεξγεηαθά απνδνηηθή ηνπνζέηεζε θαηαζθεπψλ  

 Αζθάιεηα θαη πγηεηλή 

 Βαζηθέο αξρέο εξγαηηθνχ δηαθίνπ 

 Σερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο 

Οκάδεο Σηφρνπ: Άλεξγνη Δπάισησλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ (καθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 

εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα,  άηνκα κε αλαπεξία, γπλαίθεο ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο 

βίαο, γπλαίθεο / άληξεο ζχκαηα trafficking, αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο / 

απεηινχκελα απφ θηψρεηα, άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο / απεηινχκελα απφ 

θηψρεηα), άλεξγνη απφθνηηνη πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο, ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, άλεξγνη Απφθνηηνη ΙΔΚ, ΣΔΙ, ΑΔΙ, άλεξγνη θαη καθξνρξφληα άλεξγνη, 

ζπκκεηέρνληεο πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά αλέξγσλ, ζπκκεηέρνληεο πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά 

αλέξγσλ κε ζπληεξνχκελα ηέθλα, ζπκκεηέρνληεο πνπ δνπλ ζε κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά 

αλέξγσλ κε ζπληεξνχκελα. 

Αξηζκφο Ψθεινχκελσλ: 20 άηνκα 

Γηάξθεηα (ψξεο): 404 ψξεο 



 

Θεκαηηθή / πξαθηηθή άζθεζε: Η ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζα δηαξθέζεη 280 ψξεο θαη ε 

πξαθηηθή άζθεζε ζα δηαξθέζεηο 124 ψξεο. 

τθν κεωρθτικι εκπαίδευςθ οι εκπαιδευτικζσ μζκοδοι που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι οι παρακάτω: 

 Διάλεξθ: Είναι θ πιο κλαςςικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ και κα επιδιωχκεί να καλφπτει μικρό μζροσ 

του χρόνου διδαςκαλίασ και να ςυνδυάηεται με αρκετά εποπτικά μζςα, ϊςτε να κρατά το 

ενδιαφζρον των καταρτιηομζνων. 

 Επίδειξθ: Θα επιδιωχκεί να αξιοποιθκεί αυτι θ μζκοδοσ, διότι εκτόσ τθσ ακοισ ενεργοποιεί και τισ 

άλλεσ αιςκιςεισ του καταρτιηόμενου, π.χ. τθν όραςθ, τθν αφι και διευκολφνει τθν αφομοίωςθ 

των παρεχομζνων γνϊςεων. 

 Ερωτθματικζσ μζκοδοι: Η παρουςίαςθ ενόσ κζματοσ με τθ μζκοδο των ερωταποκρίςεων 

καλλιεργεί τθν αυτενζργεια και τθν προςοχι των εκπαιδευομζνων, ενϊ ταυτόχρονα «εκμαιεφει» 

και αξιοποιεί το υπάρχον απόκεμα γνϊςεων και εμπειριϊν ςτα πλαίςια τθσ ομάδασ των 

εκπαιδευομζνων. 

 Καταιγιςμόσ ιδεϊν (brain storm): Μία παραλλαγι τθσ ερωτθματικισ μεκόδου είναι και ο 
«καταιγιςμόσ ιδεϊν», δθλαδι θ καταγραφι των απόψεων, των γνϊςεων και των εμπειριϊν των 
καταρτιηομζνων με ζναν ςκόπιμα αταξινόμθτο και απότομο τρόπο, ζτςι ϊςτε ςε μικρό χρονικό 
διάςτθμα να γίνει κατορκωτό να ςυγκεντρωκεί το ςφνολο του υλικοφ προσ επεξεργαςία.  

 υηιτθςθ: Η ανταλλαγι απόψεων ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ και τον εκπαιδευτι, με τρόπο 
ιςότιμο και δθμοκρατικό, είναι μια μζκοδοσ απαραίτθτθ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
καταρτιηόμενουσ ϊριμουσ ςτθν θλικία και με προβλιματα ζλλειψθσ αυτοπεποίκθςθσ 
παρατεταμζνθσ ανεργίασ. 

 Μελζτθ περιπτϊςεων (case study): Η μελζτθ περιπτϊςεων ζχει ςαν βάςθ τα ςυγκεκριμζνα και 
ςυνθκιςμζνα προβλιματα που κα αντιμετωπίςουν οι εκπαιδευόμενοι ςτθν ειδικότθτα ςτθν οποία 
εκπαιδεφονται, όταν τθν αςκιςουν ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. 

 Ομαδικι εργαςία: Είναι βαςικό ςυςτατικό  τθσ προςπάκειασ ζνταξθσ ςτθν εργαςία νζων ατόμων. 
Η απόκτθςθ τθσ ςυνικειασ να δρα ο /θ καταρτιηόμενοσ/ θ ςυλλογικά και να ςυνεργάηεται με 
ςυναδζλφουσ τθσ ίδιασ ι άλλων ειδικοτιτων, είναι όροσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κοινωνικισ 
απομόνωςθσ ςτα πλαίςια μιασ εργαςίασ. 

 Εκπαιδευτικι επίςκεψθ: Οι επιςκζψεισ, αφενόσ διευκολφνουν τθν παρουςίαςθ των πραγματικϊν 
όρων άςκθςθσ μιασ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ και αφετζρου  διακόπτουν τθν μονοτονία 
του κακθμερινοφ προγράμματοσ. 

 Μίμθςθ ρόλων (role play): Στθν μζκοδο αυτι κακζνασ/μία από τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/ εσ 
υποδφεται ζναν ςυγκεκριμζνο ρόλο που αντιςτοιχεί ςε δραςτθριότθτεσ ανάλογεσ με αυτζσ που 
πρόκειται να εκτελζςει ςτο μζλλον ωσ επαγγελματίασ. Ζτςι, οι καταρτιηόμενοι/εσ χρθςιμοποιοφν 
τισ παρεχόμενεσ γνϊςεισ, ζρχονται ςε επαφι με πραγματικά διλιμματα και αντικζςεισ των χϊρων 
εργαςίασ και αφετζρου αναπτφςςουν τθν φανταςία και τθν πρωτοβουλία ςτθν επίλυςι τουσ.  

 Εργαςτιριο του μζλλοντοσ (future workshop): Στθν μζκοδο αυτι γίνεται αρχικά μια προςπάκεια 
περιγραφικισ προςζγγιςθσ του «ιδανικοφ» ςε μια ςυγκεκριμζνθ εργαςία, ςτθ ςυνζχεια οι 
εκπαιδευόμενοι/εσ προςπακοφν να προςγειϊςουν αυτιν τθν εικόνα αναλφοντασ τουσ 
πραγματικοφσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ υλοποίθςθσ των διαφόρων πλευρϊν που ςυγκροτοφν 
το «ιδανικό». 

Η πξαθηηθή άζθεζε, ιακβάλεη ρψξα, ζε επηρεηξήζεηο εθάκηιιεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο, 

θαη ζαλ ζηφρν έρεη ηελ ζπλέρηζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

Αλαιπηηθφηεξα : 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ηνπνζεηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλεο, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, 

 Η επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη κεηά απφ αλνηρηή πξφζθιεζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζε 

ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κεηξψν επηρεηξήζεσλ 

πξαθηηθήο άζθεζεο 



 

 Ο αξηζκφο ησλ ηνπνζεηνχκελσλ αηφκσλ, ζε θάζε επηρείξεζε ζα εμαξηάηαη απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Σελ παξαθνινχζεζε, επνπηεία θαη θαζνδήγεζε, αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηέο έλαο γηα 

θάζε νκάδα θαηαξηηδφκελσλ, 

 Ο εθπαηδεπηήο είλαη παξψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, 

 Αμηνιφγεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απφ εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο. 

Με ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ζπλνιηθήο 

αμηνιφγεζεο ηνπο απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε (Δθπαηδεπηέο, Δθπαηδεπφκελνη, 

Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, Τπεχζπλνο πξαθηηθήο,  Τπεχζπλνο ηνπ ΚεΓηΒηΜ 2 ή 1).. 

Φξνλνδηάγξακκα Υινπνίεζεο: 5 κήλεο 

 

 Δμεηδηθεπκέλε Σπκβνπιεπηηθή 

Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή: 

Οη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο απνηεινχλ ηε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ππνζηήξημεο ησλ αλέξγσλ 

θαη ησλ θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ πξφζβαζήο ηνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σαπηφρξνλα επηρεηξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ σθεινχκελσλ κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

εμαηνκίθεπζεο θαη νκαδηθήο ππνζηήξημεο. 

Η δηαδηθαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο είλαη κείδνλνο 

ζεκαζίαο, δηφηη ζα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο άξζεο ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ θαη ηεο έληαμεο αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Θα παξέρεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο θαηάξηηζεο. 

Πέξα απφ ηελ αξρηθή δηεξεχλεζε αλαγθψλ θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ πξνθίι ησλ σθεινχκελσλ, 

ζα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζπκβνπιεπηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κέζσ ηεο νπνίαο ν 

σθεινχκελνο, ηφζν ζε επίπεδν αηνκηθήο φζν θαη ζε επίπεδν νκαδηθήο ζπλεδξίαο, ζα ιάβεη 

γλψζεηο, εθφδηα γηα ηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία. 

ην πιαίζην ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ζα αλαπηπρζνχλ νη παξαθάησ ελέξγεηεο 

ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ έληαμε ηνπ σθεινχκελνπ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Οη ελέξγεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

 Πξνζέγγηζε – ελεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε – ελεξγνπνίεζε ηνπ σθεινχκελνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία έληαμεο. 

 Δλεξγνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο δεκηνπξγηθφηεηα, θαληαζία, 

δηνξαηηθφηεηα, αλεμαξηεζία, αλάγθε επηηπρίαο, πξσηνβνπιία, επειημία θ.ιπ. 

 πκβνπιεπηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε, φπσο ηφλσζε απηνπεπνίζεζεο, ππνζηήξημε 

θνηλσληθήο έληαμεο, δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, θαιιηέξγεηα 

ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο, επίιπζε δηαθνξψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θ.ιπ. 

 Αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ε δηθηχσζε θαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 

ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο, 

 πκβνπιεπηηθή κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε επαγγεικαηηθνχ / επηρεηξεκαηηθνχ πξνθίι, 

 πκβνπιεπηηθή Αλάιεςεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ θαη δηεπθφιπλζεο απφθηεζεο 

γλψζεσλ ηερληθψλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δηεξεχλεζε επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο / ιήςε 

επηρεηξεκαηηθήο απφθαζεο, αλάπηπμε βαζηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ, 



 

 Γηεξεχλεζε ησλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ, θιίζεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ σθεινχκελσλ, 

 Σερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη εηζαγσγή ζην απαηηνχκελν εξγαζηαθφ ήζνο θαη παξνρή 

ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε δηάγλσζε θαη βειηίσζε ησλ 

δεμηνηήησλ. 

Αξηζκφο Ψθεινχκελσλ: 80 άηνκα 

Γηάξθεηα (ψξεο): 5 ψξεο αλά θαηαξηηδφκελν αλά ηκήκα 

Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θάζε ζπλεδξίαο (αηνκηθήο ή νκαδηθήο) νξίδεηαη ζε 45 ιεπηά θαηά κέζν 

φξν.  

Γηα φια ηα παξαπάλσ δχλαηαη λα ππάξμεη ηξνπνπνίεζε ησλ σξψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ αλά ζεκαηηθή ελφηεηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο πηζηνπνίεζεο θαζψο θαη ηνπ 

ηξφπνπ πινπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο (δηα δψζεο ή εμ απνζηάζεσο) βάζεη επηδεκηνινγηθψλ 

ζπλζεθψλ. 

 

Παξαδνηέα – Γηαδηθαζία Παξαιαβήο/Παξαθνινχζεζεο 

Παξαδνηέα Σπλνιηθνχ Έξγνπ 

 

Μεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, γηα ηε πηζηνπνίεζε ηνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ηα παξαθάησ 

Παξαδνηέα : 

 

Πεξηγξαθή Παξαδνηέσλ 
Φξφλνο 

Παξάδνζεο 

  

Αξρηθέο Δθζέζεηο Υινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο θαη Σπκβνπιεπηηθήο  

Π.1 Αξρηθή Έθζεζε Τινπνίεζεο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο θαη πκβνπιεπηηθήο  3
νο

  Μήλαο 

  

Δλδηάκεζεο Δθζέζεηο Υινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο θαη Σπκβνπιεπηηθήο  

Π.2 Δλδηάκεζε Έθζεζε Τινπνίεζεο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο θαη 

πκβνπιεπηηθήο  

3
νο

  Μήλαο 

  

Τειηθέο Δθζέζεηο Υινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο θαη Σπκβνπιεπηηθήο  

Π.3 Σειηθή Έθζεζε Τινπνίεζεο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο θαη πκβνπιεπηηθήο   3
νο

  Μήλαο 

  

Αξρηθή Έθζεζε Απνηχπσζεο Πνξείαο Ψθεινχκελσλ ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο  

Π.4 Αξρηθή Έθζεζε απνηχπσζεο πνξείαο σθεινχκελσλ ζηηο εμεηάζεηο 

Πηζηνπνίεζεο  

4
νο

  Μήλαο 

  

Τειηθή Έθζεζε Απνηχπσζεο Πνξείαο Ψθεινχκελσλ ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο  

Π.5 Σειηθή Έθζεζε απνηχπσζεο πνξείαο σθεινχκελσλ ζηηο εμεηάζεηο 

Πηζηνπνίεζεο  

4
νο

  Μήλαο 

  

Έθζεζε Απνηχπσζεο Υινπνίεζεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  

Π.6 Έθζεζε Απνηχπσζεο Τινπνίεζεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  5
νο

  Μήλαο 

 

 

 



 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη πξνο ηνλ Αλάδνρν ζρφιηα θαη 

παξαηεξήζεηο επί ησλ ππνβιεζέλησλ παξαδνηέσλ θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηε 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ησλ παξαδνηέσλ πνπ ππέβαιε. Μπνξεί επίζεο λα δεηήζεη απφ ηνλ 

Αλάδνρν λα ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ παξαδνηέσλ. 

 

Πεξηερφκελν Παξαδνηέσλ 

 

Πεξηερφκελν Παξαδνηέσλ 

 

Παξαδνηέα Αληηθείκελν Παξαδνηέσλ 

Αξρηθή Έθζεζε Τινπνίεζεο 

Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο θαη 

πκβνπιεπηηθήο (Π.1) 

Σν Παξαδνηέν Π.1 (Αξρηθή Έθζεζε Τινπνίεζεο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο 

θαη πκβνπιεπηηθήο) πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Σν πιηθφ πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ πξνεηνηκαζία έλαξμεο ηεο θαηάξηηζεο θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

σθεινχκελσλ.  

Δλδηάκεζε Έθζεζε Τινπνίεζεο 

Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο θαη 

πκβνπιεπηηθήο (Π.2) 

Σν Παξαδνηέν Π.2 (Δλδηάκεζε Έθζεζε Τινπνίεζεο Πξνγξάκκαηνο 

Καηάξηηζεο θαη πκβνπιεπηηθήο) πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Σν πιηθφ πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ πξνεηνηκαζία έλαξμεο θαηάξηηζεο θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

σθεινχκελσλ – πιένλ απηνχ πνπ είρε έλαξμε ζηελ πξνεγνχκελε θάζε 

(Παξαδνηέν Π.1). 

 Σν πιηθφ πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ νινθιήξσζε πινπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο 

θαη ζπκβνπιεπηηθήο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αλζξσπνσξψλ ηνπ έξγνπ. 

Αξρηθή Έθζεζε απνηχπσζεο 

πνξείαο σθεινχκελσλ ζηηο 

εμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο (Π.4) 

Σν Παξαδνηέν Π.4 (Αξρηθή Έθζεζε απνηχπσζεο πνξείαο σθεινχκελσλ ζηηο 

εμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο) πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Σν πιηθφ ηεθκεξίσζεο ηεο πινπνίεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πηζηνπνίεζεο ηνπ 20% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ σθεινχκελσλ. 

Σειηθή Έθζεζε Τινπνίεζεο 

Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο θαη 

πκβνπιεπηηθήο (Π.3) 

Σν Παξαδνηέν Π.3 (Σειηθή Έθζεζε Τινπνίεζεο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο 

θαη πκβνπιεπηηθήο) πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Σν πιηθφ πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηεο 

θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο πνπ αληηζηνηρεί ζην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ησλ αλζξσπνσξψλ ηνπ έξγνπ – πιένλ απηψλ πνπ νινθιεξψζεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε θάζε (Παξαδνηέα Π.1 θαη Π.4) 

Σειηθή Έθζεζε απνηχπσζεο 

πνξείαο σθεινχκελσλ ζηηο 

εμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο (Π.5) 

Σν Παξαδνηέν Π.5 (Σειηθή Έθζεζε απνηχπσζεο πνξείαο σθεινχκελσλ ζηηο 

εμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο) πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Σν πιηθφ ηεθκεξίσζεο ηεο πινπνίεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πηζηνπνίεζεο ηνπ ππνινίπνπ 80% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

σθεινχκελσλ – πιένλ απηνχ πνπ πινπνηήζεθε ζηελ πξνεγνχκελε θάζε 

(Παξαδνηέν Π.4). 

Έθζεζε Απνηχπσζεο 

Τινπνίεζεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο (Π.6) 

Σν Παξαδνηέν Π.6 (Έθζεζε Απνηχπσζεο Τινπνίεζεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο) 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Σν πιηθφ ηεθκεξίσζεο ηεο πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ σθεινχκελσλ. 

 

 

 



 

Πξηλ απφ ηελ Έλαξμε ηνπ Έξγνπ 

 Σε Γήισζε „Έλαξμεο ηνπ Έξγνπ θαη ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ επί κέξνπο ελεξγεηψλ 

ηνπ Έξγνπ. 

 Σε Γήισζε Οξηζκνχ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα δεισζέληα ζηελ Σερληθή πξνζθνξά. 

 

Καηά ηελ Υινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ν Αλάδνρνο Υπνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

 Σν αξγφηεξν εληφο 5 εκεξψλ απφ ηε ζπκπιήξσζε θάζε εκεξνινγηαθνχ κελφο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, Μεληαία Γειηία γηα ηηο ελέξγεηεο πκβνπιεπηηθήο θαη Καηάξηηζεο γηα 

ην ζχλνιν ησλ σθεινχκελσλ. Σα σο άλσ Μεληαία Γειηία, ππνβάιινληαη έσο ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ. Σα σο άλσ Μεληαία Γειηία πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ 

αλάδνρν επέρνπλ ζέζε Τπεχζπλεο Γήισζεο. 

 

Με ηε Λήμε ηνπ Έξγνπ 

 Με ηε ιήμε ηνπ Έξγνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη Γήισζε νινθιήξσζεο ηνπ 

Έξγνπ, πνπ πεξηιακβάλεη: 

 Απνγξαθηθή Έθζεζε πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ ζπκβνπιεπηηθήο, θαηάξηηζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ σθεινχκελσλ. 

 Αλαιπηηθφ πινπνηεζέλ σξνιφγην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. 

 Σειηθή Καηάζηαζε θαηαξηηδνκέλσλ. 

 Σειηθή Καηάζηαζε εθπαηδεπηψλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο. 

 Σειηθή Καηάζηαζε ζπκκεηερφλησλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, ζηελ νπνία ζα 

απνηππψλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ. 

 Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 

 Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη πξνο ηνλ αλάδνρν ζρφιηα θαη 

παξαηεξήζεηο επί ησλ ππνβιεζέλησλ παξαδνηέσλ θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηε 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ησλ παξαδνηέσλ πνπ ππέβαιε. Μπνξεί επίζεο λα δεηήζεη απφ ηνλ 

αλάδνρν λα ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ παξαδνηέσλ.  

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, λα παξέρεη κέξνο ή ην 

ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Σπιινγή θαη Παξάδνζε Γειηίσλ Δηζφδνπ – Δμφδνπ Ψθεινχκελσλ 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκπιεξψλεη θαη λα παξαδίδεη ηα δειηία εηζφδνπ – εμφδνπ 

(microdata) ησλ σθεινπκέλσλ ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ζηνπο ρξφλνπο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Δπηκέξνπο Παξαδνηέα Δλεξγεηψλ 

 

Δλέξγεηα Σπκβνπιεπηηθήο 

Πξηλ απφ ηελ Έλαξμε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο 

Σν αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ Έλαξμε ηεο Δλέξγεηαο ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα: 

 Σε Γήισζε „Έλαξμεο ηεο Δλέξγεηαο. 

 Καηάζηαζε ησλ σθεινχκελσλ. 

 Καηάζηαζε ησλ πκβνχισλ πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηηο ζπλεδξίεο. 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο 

 Έθζεζε Τινπνίεζεο ηεο Δλέξγεηαο. 

 Γειηία Τινπνίεζεο πλεδξηψλ (ππνγεγξακκέλα απφ ηνπο σθεινχκελνπο θαη ηνπο 

πκβνχινπο). 

 Αηνκηθνχο Φαθέινπο ησλ σθεινχκελσλ. 

 

Δλέξγεηα Τειεθαηάξηηζεο (ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε ηειε – εθπαίδεπζε) 

Πξηλ απφ ηελ Έλαξμε θάζε Τκήκαηνο Καηάξηηζεο 

Γηα ηελ έγθξηζε ηεο πινπνίεζεο ελφο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο κε ηε κέζνδν ηεο 

Σειεθαηάξηηζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζρεηηθφ Αίηεκα, ην 

νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ: 

 Σελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο πιαηθφξκαο ηειεθαηάξηηζεο (Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο). 

 ηνηρεία πξφζβαζεο (φλνκα ρξήζηε, ζπλζεκαηηθφ πξφζβαζεο) ζηελ πιαηθφξκα γηα ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 Έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πιαηθφξκαο. 

 ηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο, ήηνη: 

 ηνηρεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Τπεπζχλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 ηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ Γηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ πζηήκαηνο 

Σειεθαηάξηηζεο (“System Administrator”). 

 ηνηρεία ησλ Δθπαηδεπηψλ. 

 Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Help Desk Σερληθήο Τπνζηήξημεο. 

 Μεζνδνινγία παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ απφ ην Help 

Desk Σερληθήο Τπνζηήξημεο. 

 Ιδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε Πάξνρν Σειεθαηάξηηζεο, εθ' φζνλ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Σα ζηνηρεία απηά θαηαηίζεληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηηο 

«Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο φηαλ ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ηειεθαηάξηηζεο (e-learning)». Μεηά απφ ηνλ έιεγρν ησλ 

αλσηέξσ θη εθφζνλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή εγθξίλεη ην Αίηεκα, ν Αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιιεη 

Γήισζε Έλαξμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνξξίςεη ην Αίηεκα ιφγσ ειιηπψλ ζηνηρείσλ ή κε 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο νξηζζείζεο πξνδηαγξαθέο, ν Αλάδνρνο δχλαηαη λα επαλππνβάιεη ην Αίηεκα 

εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ειέγμεη εθ λένπ ην Αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη είηε 



 

ζα ην απνξξίςεη νξηζηηθά είηε ζα ην εγθξίλεη θαη ζα επηηξέςεη ζηνλ Αλάδνρν λα ππνβάιεη Γήισζε 

Έλαξμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Η Γήισζε Έλαξμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηειεθαηάξηηζεο (ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε ηειε – 

εθπαίδεπζε), ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε Σκήκαηνο 

θαηάξηηζεο, απνζηέιιεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηιακβάλεη: 

 Γήισζε έλαξμεο πινπνίεζεο Σκήκαηνο θαηάξηηζεο κε ηα εμήο ζηνηρεία: 

 ηνηρεία Σκήκαηνο. 

 ηνηρεία Τπεπζχλνπ Σκήκαηνο. 

 Αλαιπηηθφ σξνιφγην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (γηα ηηο ψξεο ηεο ζχγρξνλεο 

ηειεθαηάξηηζεο). 

 Καηάζηαζε θαηαξηηδνκέλσλ. Η θαηάζηαζε ζα αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο θαη 

δείγκα ππνγξαθήο ηνπο. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, ε 

αληηθαηάζηαζε απηή ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ζηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 

 Καηάζηαζε εθπαηδεπηψλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ ηκήκα κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη δείγκα ππνγξαθήο ηνπο (γηα ηηο ψξεο ηεο 

ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο). ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο, ε αληηθαηάζηαζε απηή ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία κπνξεί λα απνξξίςεη ηελ αιιαγή απηή, εθφζνλ ππάξρεη 

απφθιηζε απφ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά, κε γλσζηνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν θνξέα. 

Μεηά ηε Λήμε θάζε Τκήκαηνο Καηάξηηζεο 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο λα 

ππνβάιεη αλαιπηηθή έθζεζε πινπνηεζέληνο Σκήκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

 Φπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο. 

 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο. 

 Καηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports) παξαθνινχζεζεο αλά θαηαξηηδφκελν. 

 Καηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports) παξαθνινχζεζεο γηα θάζε ηκήκα. 

 

Δλέξγεηα Πηζηνπνίεζεο 

Πξηλ ηελ Έλαξμε ηεο Πηζηνπνίεζεο 

Σν αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο (αξρηθή εμέηαζε/ 

επαλεμέηαζε) ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην πξφγξακκα ηεο 

εμέηαζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο εκεξνκελίεο θαη ηηο ψξεο ησλ εμεηάζεσλ θαζψο θαη ηνλ 

ηφπν δηεμαγσγήο ηνπο. 

Μεηά ηε Λήμε ηεο Πηζηνπνίεζεο 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο (εμέηαζε θαη επαλεμέηαζε) λα 

ππνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηάζηαζε ζπκκεηερφλησλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, ζηελ 

νπνία ζα απνηππψλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ. 

ε θάζε σθεινχκελν πνπ ζα νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο ή επαλεμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο 

(ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζίζεη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο επαλεμεηάζεηο) ρνξεγείηαη απφ ηνλ θνξέα 

πηζηνπνίεζεο πηζηνπνηεηηθφ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ σθεινχκελνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Φνξέα 

πηζηνπνίεζεο βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, ε νπνία θέξεη ην φλνκα ηνπ 



 

θαηαξηηζζέληνο θαη ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε (κία ή δχν 

θνξέο). 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ννκνζεζίαο πεξί Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη πξνο ηνλ αλάδνρν ζρφιηα θαη 

παξαηεξήζεηο επί ησλ ππνβιεζέλησλ παξαδνηέσλ θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηε ζπκπιήξσζε 

ή δηφξζσζε ησλ παξαδνηέσλ πνπ ππέβαιε. Μπνξεί επίζεο λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα 

ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

παξαδνηέσλ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα παξέρεη κέξνο ή ην 

ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πέξαλ ησλ Παξαδνηέσλ φπσο νξίδνληαη 

ζηελ παξνχζα θαη θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ ζπκθσλεζεηζψλ ακνηβψλ εθπαηδεπηψλ γηα φια ηα 

εθπαηδεπηηθά ηκήκαηα, ζηηο νπνίεο ζα απνηππψλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα. 

Γηα φια ηα παξαπάλσ δχλαηαη λα ππάξμεη ηξνπνπνίεζε ησλ σξψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

αλά ζεκαηηθή ελφηεηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο πηζηνπνίεζεο θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο 

ηεο θαηάξηηζεο (δηα δψζεο ή εμ απνζηάζεσο) βάζεη επηδεκηνινγηθψλ ζπλζεθψλ. 

 

 

Τξφπνο πιεξσκήο 

 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

Α) Πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα θαηαβιεζεί κε ηελ 

ππνβνιή εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ απνδνρή εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

ησλ Παξαδνηέσλ: 
Π1: Αξρηθή Έθζεζε Υινπνίεζεο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο θαη Σπκβνπιεπηηθήο 
Π2: Δλδηάκεζε Έθζεζε Υινπνίεζεο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο θαη Σπκβνπιεπηηθήο 
θαη 
Π3: Τειηθή Έθζεζε Υινπνίεζεο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο θαη Σπκβνπιεπηηθήο   

Τα αλσηέξσ παξαδνηέα ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο 

Β) Πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα θαηαβιεζεί κε ηελ 

ππνβνιή εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ απνδνρή εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ησλ 

Παξαδνηέσλ: 
Π4: Αξρηθή Έθζεζε απνηχπσζεο πνξείαο σθεινχκελσλ ζηηο εμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο 
Π5: Τειηθή Έθζεζε απνηχπσζεο πνξείαο σθεινχκελσλ ζηηο εμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο 

Τα αλσηέξσ παξαδνηέα ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Γ) Πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα θαηαβιεζεί κε ηελ ππνβνιή 

εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ απνδνρή εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ Παξαδνηένπ: 

 



 

Π6: Έθζεζε Απνηχπσζεο Υινπνίεζεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 
Τν αλσηέξσ παξαδνηέν ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο 
 
Γ) Σν ππφινηπν δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ 

νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζα γίλεη κεηά ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο πινπνίεζήο ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηα θαηαηεζεηκέλα δηθαηνινγεηηθά, κε ηα νπνία ζα δηαζθαιίδεηαη ε πινπνίεζε 

ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ. 

 

Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 

θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή 

 

Γηάξθεηα Σχκβαζεο 

 

Η δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.  

Η  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ  αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ  αλαδφρνπ πνπ 

ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο 

πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ
.
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 

 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ, Κσδ. Α: 

ΔΠ0881. Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. : 60.6162.0001  ζρεηηθή πίζησζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2021, 2022 θαη 2023 ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

(αξηζ. ελάξηζ. Έξγνπ 2021ΔΠ08810047 .). 

Σν εθηηκψκελν θφζηνο αλέξρεηαη ζηα 373.760,00 €. 

 

Ανά ενζργεια το κόςτοσ του ζργου διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

 

1 Εξειδικευμζνθ Συμβουλευτικι* 14.000,00 € 
2 Κατάρτιςθ* 268.800,00 € 

3 Ρρακτικι Άςκθςθ* 79.360,00 € 

4 Ριςτοποίθςθ* 11.600,00 € 

φνολο 373.760,00€ 

 

Ανάλυςθ και Σεκμθρίωςθ Προχπολογιςμοφ  

Ακολουκοφν οι πίνακεσ ανάλυςθσ και τεκμθρίωςθσ κόςτουσ ανά κεματικό αντικείμενο κατάρτιςθσ. 

1. Καηάξηηζε θαη Πηζηνπνίεζε Ιθαλνηήησλ θαη Γεμηνηήησλ Γηαρείξηζεο Αλαθχθισζεο Σηεξεψλ Απνβιήησλ – 

Απνξξηκκάησλ, Δπεμεξγαζία Υγξψλ Λπκάησλ θαη Αλαθχθισζε Πξντφλησλ θ.α. 

α Αξηζκφο Δθπαηδεπνκέλσλ αλά Πξφγξακκα 20 

β Ώξεο Δθπαίδεπζεο 280 

γ Δθπαηδεπηηθφ επίδνκα θαηαξηηδφκελνπ αλά ψξα εθπαίδεπζεο 5,00 € 

δ Χξηαίν Κφζηνο Δθπαίδεπζεο 7,00 € 

ε Ώξεο πκβνπιεπηηθήο (αλά άηνκν) 5 

ζη Χξηαίν Κφζηνο πκβνπιεπηηθήο 35,00 € 

δ Κφζηνο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ αλά άηνκν 150,00 € 

ε Ώξεο Πξαθηηθήο 124 

ζ Χξηαίν Κφζηνο Πξαθηηθήο 3,00 € 

η Δπίδνκα θαηαξηηδφκελνπ αλά ψξα πξαθηηθήο 5,00 € 

ηα = α x β x γ Δπίδνκα εθπαίδεπζεο θαηαξηηδφκελσλ αλά ηκήκα 28.000,00 € 

ηβ = α x β x δ Κφζηνο εθπαίδεπζεο αλά ηκήκα 39.200,00 € 

ηγ = α x ε x ζη Κφζηνο ζπκβνπιεπηηθήο αλά ηκήκα 3.500,00 € 

ηδ = α x ε x ζ Κφζηνο πξαθηηθήο άζθεζεο  7.440,00 € 

ηε = ε / (β + ε) Γηάξθεηα Πξαθηηθήο ζην χλνιν ηεο Υξνληθήο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 30,69% 

ηζη = α x ε x η Δπίδνκα πξαθηηθήο θαηαξηηδφκελσλ αλά ηκήκα 12.400,00 € 

ηδ = α x δ Κφζηνο πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ αλά ηκήκα 3.000,00 € 

ηε = ηα + ηβ + ηγ + ηδ 

+ ηε + ηζ + ηδ 
Κφζηνο αλά Πξφγξακκα Καηάξηηζεο 93.540,00 € 

 

2. Καηάξηηζε θαη Πηζηνπνίεζε Ιθαλνηήησλ θαη Γεμηνηήησλ αηφκσλ πνπ ζα εξγαζηνχλ ζηνλ ρψξν ηεο εζηίαζεο θαη 

εηδηθφηεξα ζηνλ ρψξν ηνπ κπνπθέ (βαζηθέο δεμηφηεηεο Barista) 

α Αξηζκφο Δθπαηδεπνκέλσλ αλά Πξφγξακκα 20 



 

β Ώξεο Δθπαίδεπζεο 280 

γ Δθπαηδεπηηθφ επίδνκα θαηαξηηδφκελνπ αλά ψξα εθπαίδεπζεο 5,00 € 

δ Χξηαίν Κφζηνο Δθπαίδεπζεο 7,00 € 

ε Ώξεο πκβνπιεπηηθήο (αλά άηνκν) 5 

ζη Χξηαίν Κφζηνο πκβνπιεπηηθήο 35,00 € 

δ Κφζηνο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ αλά άηνκν 150,00 € 

ε Ώξεο Πξαθηηθήο 124 

ζ Χξηαίν Κφζηνο Πξαθηηθήο 3,00 € 

η Δπίδνκα θαηαξηηδφκελνπ αλά ψξα πξαθηηθήο 5,00 € 

ηα = α x β x γ Δπίδνκα εθπαίδεπζεο θαηαξηηδφκελσλ αλά ηκήκα 28.000,00 € 

ηβ = α x β x δ Κφζηνο εθπαίδεπζεο αλά ηκήκα 39.200,00 € 

ηγ = α x ε x ζη Κφζηνο ζπκβνπιεπηηθήο αλά ηκήκα 3.500,00 € 

ηδ = α x ε x ζ Κφζηνο πξαθηηθήο άζθεζεο  7.440,00 € 

ηε = ε / (β + ε) Γηάξθεηα Πξαθηηθήο ζην χλνιν ηεο Υξνληθήο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 30,69% 

ηζη = α x ε x η Δπίδνκα πξαθηηθήο θαηαξηηδφκελσλ αλά ηκήκα 12.400,00 € 

ηδ = α x δ Κφζηνο πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ αλά ηκήκα 3.000,00 € 

ηε = ηα + ηβ + ηγ + ηδ 

+ ηε + ηζ + ηδ 
Κφζηνο αλά Πξφγξακκα Καηάξηηζεο 93.540,00 € 

 

3. Καηάξηηζε θαη Πηζηνπνίεζε Ιθαλνηήησλ θαη Γεμηνηήησλ Βαζηθψλ Αξρψλ ηεο Γξαθηζηηθήο θαη ηεο Τππνγξαθίαο 

θαη Γεμηνηήησλ Φξήζεο Σρεδηαζηηθψλ Δθαξκνγψλ Χεθηαθήο Δπεμεξγαζίαο Δηθφλαο 
α Αξηζκφο Δθπαηδεπνκέλσλ αλά Πξφγξακκα 20 
β Ώξεο Δθπαίδεπζεο 280 
γ Δθπαηδεπηηθφ επίδνκα θαηαξηηδφκελνπ αλά ψξα εθπαίδεπζεο 5,00 € 
δ Χξηαίν Κφζηνο Δθπαίδεπζεο 7,00 € 
ε Ώξεο πκβνπιεπηηθήο (αλά άηνκν) 5 

ζη Χξηαίν Κφζηνο πκβνπιεπηηθήο 35,00 € 
δ Κφζηνο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ αλά άηνκν 150,00 € 
ε Ώξεο Πξαθηηθήο 124 
ζ Χξηαίν Κφζηνο Πξαθηηθήο 3,00 € 
η Δπίδνκα θαηαξηηδφκελνπ αλά ψξα πξαθηηθήο 5,00 € 

ηα = α x β x γ Δπίδνκα εθπαίδεπζεο θαηαξηηδφκελσλ αλά ηκήκα 28.000,00 € 
ηβ = α x β x δ Κφζηνο εθπαίδεπζεο αλά ηκήκα 39.200,00 € 
ηγ = α x ε x ζη Κφζηνο ζπκβνπιεπηηθήο αλά ηκήκα 3.500,00 € 
ηδ = α x ε x ζ Κφζηνο πξαθηηθήο άζθεζεο  7.440,00 € 

ηε = ε / (β + ε) Γηάξθεηα Πξαθηηθήο ζην χλνιν ηεο Υξνληθήο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 30,69% 
ηζη = α x ε x η Δπίδνκα πξαθηηθήο θαηαξηηδφκελσλ αλά ηκήκα 12.400,00 € 

ηδ = α x δ Κφζηνο πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ αλά ηκήκα 3.000,00 € 
ηε = ηα + ηβ + ηγ + ηδ 

+ ηε + ηζ + ηδ 
Κφζηνο αλά Πξφγξακκα Καηάξηηζεο 93.540,00 € 

 

4. Καηάξηηζε θαη Πηζηνπνίεζε Ιθαλνηήησλ θαη Γεμηνηήησλ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ειεθηξνιφγσλ, ςπθηηθψλ θαη 

πδξαπιηθψλ) ζε Δξγαζίεο πνπ Αθνξνχλ Παξεκβάζεηο Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο 
α Αξηζκφο Δθπαηδεπνκέλσλ αλά Πξφγξακκα 20 
β Ώξεο Δθπαίδεπζεο 280 
γ Δθπαηδεπηηθφ επίδνκα θαηαξηηδφκελνπ αλά ψξα εθπαίδεπζεο 5,00 € 
δ Χξηαίν Κφζηνο Δθπαίδεπζεο 7,00 € 
ε Ώξεο πκβνπιεπηηθήο (αλά άηνκν) 5 

ζη Χξηαίν Κφζηνο πκβνπιεπηηθήο 35,00 € 
δ Κφζηνο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ αλά άηνκν 130,00 € 
ε Ώξεο Πξαθηηθήο 124 
ζ Χξηαίν Κφζηνο Πξαθηηθήο 3,00 € 
η Δπίδνκα θαηαξηηδφκελνπ αλά ψξα πξαθηηθήο 5,00 € 

ηα = α x β x γ Δπίδνκα εθπαίδεπζεο θαηαξηηδφκελσλ αλά ηκήκα 28.000,00 € 



 

ηβ = α x β x δ Κφζηνο εθπαίδεπζεο αλά ηκήκα 39.200,00 € 
ηγ = α x ε x ζη Κφζηνο ζπκβνπιεπηηθήο αλά ηκήκα 3.500,00 € 
ηδ = α x ε x ζ Κφζηνο πξαθηηθήο άζθεζεο  7.440,00 € 

ηε = ε / (β + ε) Γηάξθεηα Πξαθηηθήο ζην χλνιν ηεο Υξνληθήο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 30,69% 
ηζη = α x ε x η Δπίδνκα πξαθηηθήο θαηαξηηδφκελσλ αλά ηκήκα 12.400,00 € 

ηδ = α x δ Κφζηνο πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ αλά ηκήκα 2.600,00 € 
ηε = ηα + ηβ + ηγ + ηδ 

+ ηε + ηζ + ηδ 
Κφζηνο αλά Πξφγξακκα Καηάξηηζεο 93.140,00 € 

 

 

Α/Α Πξφγξακκα Καηάξηηζεο Μπηηιήλεο Πξνυπνινγηζκφο 

1 
Καηάξηηζε θαη Πηζηνπνίεζε Ιθαλνηήησλ θαη Γεμηνηήησλ Γηαρείξηζεο 

Αλαθχθισζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ – Απνξξηκκάησλ, Δπεμεξγαζία Τγξψλ 

Λπκάησλ θαη Αλαθχθισζε Πξντφλησλ θ.α. 
93.540,00 € 

2 
Καηάξηηζε θαη Πηζηνπνίεζε Ιθαλνηήησλ θαη Γεμηνηήησλ αηφκσλ πνπ ζα 

εξγαζηνχλ ζηνλ ρψξν ηεο εζηίαζεο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ρψξν ηνπ κπνπθέ 

(βαζηθέο δεμηφηεηεο Barista) 
93.540,00 € 

3 
Καηάξηηζε θαη Πηζηνπνίεζε Ιθαλνηήησλ θαη Γεμηνηήησλ Βαζηθψλ Αξρψλ ηεο 

Γξαθηζηηθήο θαη ηεο Σππνγξαθίαο θαη Γεμηνηήησλ Υξήζεο ρεδηαζηηθψλ 

Δθαξκνγψλ Φεθηαθήο Δπεμεξγαζίαο Δηθφλαο 
93.540,00 € 

4 
Καηάξηηζε θαη Πηζηνπνίεζε Ιθαλνηήησλ θαη Γεμηνηήησλ Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (ειεθηξνιφγσλ, ςπθηηθψλ θαη πδξαπιηθψλ) ζε Δξγαζίεο πνπ 

Αθνξνχλ Παξεκβάζεηο Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο 
93.140,00 € 

Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξνγξακκάησλ ζηε Μπηηιήλε 373.760,00€ 

 

 

 

 

 

 

 Μυτιλινθ Μάρτιοσ 2022 

 

Συντάχκθκε 

 
 
 

Υατληνχηε Μαξία                                                                 
 
 

 
Θεωρικθκε 

 
 
 
 

Βνπγηνχθα Δπζηξαηία 
Αν.  Ρροϊςταμζνθ 

Δ/νςθσ Ρολιτιςμοφ, Τουριςμοφ και  
Κοιν.Ρρόνοιασ                         

 
 

 
 


