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1. Εισαγωγή 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ως κύριος δικαιούχος, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση και 
πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων» (κωδικός ΟΠΣ 5067215), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-
2020» με βάση την με αρ. πρωτ.: 2735/10.11.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης και 
την με αρ. πρωτ. οικ.1034/29.04.2022 1η τροποποίηση της.  Η Πράξη 
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-
2020». 

Ανάδοχος του Υποέργου 1 «Ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης, επαγγελματικής 
κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων» της ως άνω Πράξης είναι η 
Ένωση «UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε – Ε.ΚΕ.ΠΕ.Ε.Ι.Κ.Ε – ΙΡΙΣ Α.Ε.» . 

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση σειράς ενεργειών συμβουλευτικής 
υποστήριξης, στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης & πρακτικής άσκησης σε 
επιχειρήσεις και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για 600 ανέργους, 
περιλαμβανομένων των νέων πτυχιούχων και των μακροχρόνια ανέργων, με έμφαση 
σε εκείνους οι οποίοι είναι χαμηλής εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.  

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 300 
ώρες και συγκεκριμένα 150 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 150 ώρες πρακτική  
άσκηση σε επιχειρήσεις. Η θεωρητική κατάρτιση με την ολοκλήρωση της θα οδηγεί σε 
πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων. 

Η παρούσα Πρόσκληση καλεί επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να εκδηλώσουν τα 
ενδιαφέρον τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για προσφορά θέσεων 
πρακτικής. 

2. Θεσμικό Πλαίσιο 

Το έργο της παρούσας Πρόσκλησης, διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

 την με αριθμ. 2735/10.11.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων 

στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», την με αρ. πρωτ. οικ.1034/29.04.2022 1η 

τροποποίηση αυτής καθώς και την Έκθεση Τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της, 

 το με Αριθ. Πρωτ.: 79732/27.07.2020 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 

(ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ 

(ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα: Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και 

την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), 
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 τον ν. 4921/2022 (ΦΕΚ Α/75/18.04.2022) «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση 

Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, 

αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών 

εργασίας και άλλες διατάξεις», 

 την υπ’ αριθμ. 82759/30.08.2022  ΚΥΑ «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης 

της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη 

τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και 

Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε). 

 τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 την υπ’ αριθμ. 14929/12.10.2022 Απόφασης Κατακύρωσης του Προέδρου ΔΣ 

του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (ΑΔΑΜ 22AWRD011405562 2022-10-12) με το οποίο εγκρίνει 

το 3ο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακυρώνει το 

έργο στην ένωση εταιρειών «UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε – Ε.ΚΕ.ΠΕ.Ε.Ι.Κ.Ε – 

ΙΡΙΣ Α.Ε.» 

 την από 1/12/2022 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και της 

Αναδόχου Ένωσης  «UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε – Ε.ΚΕ.ΠΕ.Ε.Ι.Κ.Ε – ΙΡΙΣ Α.Ε.» 

(22SYMV011713559 2022-12-01)  

3. Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

3.1. Γενικά 

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν όπως 
ειπώθηκε στην παράγραφο 1 της παρούσας υπηρεσίες συμβουλευτικής, θεωρητικής 
κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης σε 600 ωφελούμενους ανέργους/ες 
νέους/ες εγγεγραμμένους στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ), περιλαμβανομένων 
των νέων πτυχιούχων και των μακροχρόνια ανέργων, με έμφαση σε εκείνους οι 
οποίοι είναι χαμηλής εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα: 

α) Επαγγελματική συμβουλευτική, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις, 
που  περιλαμβάνουν συνολικά πέντε (5) ατομικές συνεδρίες,  

β) Θεωρητική κατάρτιση συνολικής διάρκειας εκατόν πενήντα (150) ωρών στα κάτωθι 
θεματικά αντικείμενα: 
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Α/Α Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης 

1 Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων 

2 Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων (γενικό και με εξειδίκευση 
στον αγροδιατροφικό τομέα ή τροφίμων, στον τομέα κρέατος) 

3 Πωλητής - Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου (γενικό και με εξειδικεύσεις σε 
αγροδιατροφικό τομέα ή τροφίμου, τομέα φαρμάκου, τομέα αλουμινίου) 

4 Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου – E-Commerce 

5 Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social Media 
Marketing 

6 Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας 
(Guest Experience Expert in Tourism) 

 

γ) Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων στο θεματικό 
αντικείμενο που καταρτίσθηκαν,  

δ) Πρακτική άσκηση διάρκειας εκατό πενήντα (150) ωρών, που αφορά την 
τοποθέτηση των ωφελούμενων, κατόπιν διαδικασίας σύζευξης, σε επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε θέση με αντικείμενο συναφές με το θεματικό 
αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης.    

3.2.          Πρακτική Άσκηση 

Η πρακτική άσκηση διάρκειας 150 ωρών θα υλοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα  σύμφωνα με το «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)». Ειδικότερα: 

Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης θα υλοποιείται σε θέσεις πρακτικής 
άσκησης επιχειρήσεων, που σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης βάσει κύριου ή 
δευτερευόντος ΚΑΔ (Παράρτημα Ι), σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των 
ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης. 

Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης για τους ανέργους δε θα υπερβαίνει τις 
έξι (6) ώρες. Επιτρέπεται η διαλειμματική υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, 
αναλόγως του ωραρίου λειτουργίας των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης. Δεν 
επιτρέπεται η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. 

Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα προσαρμόζεται με το ωράριο λειτουργίας της 
εκάστοτε επιχείρησης. 

Ειδικότερα για την σύζευξη ωφελούμενου/επιχείρησης αυτή θα γίνεται λαμβάνοντας 
υπόψη τις εξής παραμέτρους: 

Α) Την έδρα λειτουργίας ή των υποκαταστημάτων της επιχείρησης ώστε να συμπίπτει 
με τον τόπο κατοικίας του ωφελούμενου, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.  

Β) Το αντικείμενο λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να είναι συναφές με το θεματικό 
αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούμενος.   
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Γ) Τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης της επιχείρησης αναφορικά με την 
τηρούμενη αναλογία εργαζόμενου/καταρτιζόμενου 

Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί σε επιχείρηση για την υλοποίηση της 
πρακτικής  άσκησης  θα  υπάρχει  Υπεύθυνος  Πρακτικής  άσκησης/εργασιακός  
υπεύθυνος,  ο  οποίος  θα είναι στέλεχος της επιχείρησης και θα είναι υπεύθυνος 
για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων.  

Στα καθήκοντα του υπεύθυνου πρακτικής άσκησης, ο οποίος θα συνεργάζεται με τον 

Επόπτη πρακτικής άσκησης του Αναδόχου,  περιλαμβάνονται: 

 Ο   καθορισμός   των   αντικειμένων   της   απασχόλησης   των   ωφελούμενων   
της πρακτικής άσκησης, 

 Η τήρηση δελτίου παρακολούθησης του αντικειμένου της  πρακτικής για 
κάθε ωφελούμενο και για όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, 

 Η  υποβολή  προτάσεων  στη  διεύθυνση  της  επιχείρησης  για  τη  βελτίωση 
της εκπαίδευσης των ωφελούμενων, 

 Η συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου για κάθε ωφελούμενο, στο οποίο 
θα αξιολογείται η ενσωμάτωσή του στο περιβάλλον της επιχείρησης, το 
ενδιαφέρον του για το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης κ.λπ. 

- Οι εργασιακοί υπεύθυνοι/υπεύθυνοι πρακτικής άσκησης μπορούν να είναι 
στελέχη της επιχείρησης συνδεόμενοι με οιαδήποτε εργασιακή σχέση με την 
επιχείρηση ή ιδιοκτήτες – διευθύνοντες σύμβουλοι της επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις, για να έχουν δυνατότητα συμμετοχής, δεν πρέπει να ταυτίζονται με 
παρόχους κατάρτισης και δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού 
τους, από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης και για όσο διάστημα 
διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα, 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 αριθμός 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 (άρθρο 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. 
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Για τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα της πρακτικής άσκησης, η κατωτέρω αναλογία 
απασχολουμένων-καταρτιζομένων θα τηρείται για κάθε επιχείρηση πρακτικής 
άσκησης στο πλαίσιο του παρόντος έργου. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

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 ‘Εως 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 
απασχολούμενων 

 

Σε περίπτωση που η προσφορά των θέσεων πρακτικής άσκησης υπερβαίνει τον 
αριθμό των ωφελουμένων της Πράξης και για την ισότιμη συμμετοχή των 
επιχειρήσεων χωρίς διακρίσεις, θα επιμερισθούν οι θέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, 
εφαρμόζοντας ενιαίο ποσοστό για όλες τις επιχειρήσεις επί του αριθμού των θέσεων 
που η καθεμία θα έχει προσφέρει. Το ποσοστό αυτό θα προκύπτει από το κλάσμα:  
Συνολικός αριθμός ωφελούμενων/Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων. Σε 
δεύτερη προτεραιότητα, όταν απαιτείται, θα χρησιμοποιείται ως κριτήριο η σειρά με 
βάση την ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης της επιχείρησης. 

Επισημάνσεις:  

 Όλες οι επιχειρήσεις που δύναται να συμμετέχουν λαμβάνουν ευρεία ενημέρωση 
μέσω δράσεων δημοσιότητας για τη δράση, προκειμένου να μπορούν να 
αποτελέσουν φορέα υποδοχής ισότιμα και χωρίς αποκλεισμούς.  

 Οι ωφελούμενοι δεν πρέπει να καλύπτουν υφιστάμενες θέσεις εργασίας και να 
μην υποκαθιστούν υπαλλήλους/εργαζόμενους της επιχείρησης (απολύσεις) στην 
οποία θα τοποθετηθούν 
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4. Αποστολή δικαιολογητικών συμμετοχής 
Κατά την αποστολή δικαιολογητικών θα πρέπει να επισυναφθεί πρόσφατο/α 
έγγραφο/α της ΑΑΔΕ «Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης» όπου θα εμφανίζεται ο 
Νόμιμος εκπρόσωπος και τυχόν υποκαταστήματα, αν υπάρχουν, καθώς και οι κωδικοί 
αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ). 
 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις.  
 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ & 
ΛΕΥΚΑΔΑ 

Λήδα 
Αριστοτέλους 

laristotelous@ueducation.gr 

ΚΕΡΚΥΡΑ 
Καλόγερου 

Μαρία 
m.kalogerou@ekepee.gr 

ΙΘΑΚΗ & 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

Γιαννούλης 
Αθανάσιος 

patra@iris.edu.gr 

 
 
Η Ανάδοχος Ένωση «UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε – Ε.ΚΕ.ΠΕ.Ε.Ι.Κ.Ε – ΙΡΙΣ Α.Ε.» θα 
προβαίνει σε τμηματική σύνταξη και δημοσίευση του καταλόγου των αποτελεσμάτων 
σε κύκλους. Όσες επιχειρήσεις έχουν αποστείλει το σύνολο των απαιτούμενων από τη 
παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών και πληρούν τους όρους συμμετοχής, θα 
χαρακτηρίζονται ως «επιλέξιμες». Στην περίπτωση μη επιλέξιμης επιχείρησης και μη 
ααποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα χαρακτηρίζονται ως «άκυρες». Η 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα με κατάταξη 
σύμφωνα με την χρονική στιγμή της αποστολής των δικαιολογητικών. Τα 
αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα  
 
https://ueducation.gr/programmata/gia-anergous/ionia 
 
Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι επιχειρήσεις θα έχουν το δικαίωμα 
υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με 
mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ueducation.gr  τίθενται αμελλητί ενώπιον της 
Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από την Ανάδοχο Ένωση με 
σχετική απόφαση. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο 
και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία 
κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η 
Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από την 
επιχείρηση και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να 
αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων 
πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, 
άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων. Μετά την αξιολόγηση των 

mailto:info@ueducation.gr
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τυχόν ενστάσεων δημοσιεύονται τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης (μητρώο 
επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης) στην ιστοσελίδα  
https://ueducation.gr/programmata/gia-anergous/ionia 
 
Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού 
επιχειρήσεων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων προσαυξημένο κατά 25%.  
 
 
Ο κατάλογος των επιλέξιμων επιχειρήσεων θα χρησιμοποιηθεί κατά τη σύζευξη με 
τους ωφελούμενους με βάση:  
α) τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης της εκάστοτε επιχείρησης,  
β) τη συνάφεια της δραστηριότητας της επιχείρησης και  
γ) την χιλιομετρική απόσταση από την μόνιμη κατοικία του/της ωφελούμενου/ης.  
 
Σε περίπτωση σύζευξης με ωφελούμενο/η, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να 
προσκομίσουν μία σειρά δικαιολογητικών πριν από την έναρξη της πρακτικής έως και 
τη λήξη της. Συγκεκριμένα κάθε επιχείρηση πρακτικής άσκησης ιδιωτικού δικαίου, 
πριν την έναρξη και μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης του/των ωφελούμενου/ων, 
οφείλει να υποβάλει στον Πάροχο κατάρτισης:  

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός των εργαζομένων 
της στην έδρα, ανά υποκατάστημα και συνολικά την ημερομηνία λήξης της πρακτικής 
άσκησης,  

 Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον ορισμό υπευθύνου πρακτικής,  

 Έντυπο Ε.3.3. "Αναγγελία πρακτικής άσκησης σε εργοδότη ωφελουμένου από 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα",  

 Πρώτη Σελίδα του "ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΔ", όπου αναγράφεται ο αριθμός 
των απασχολουμένων στην επιχείρηση  

 Συμπληρωμένα Ερωτηματολόγια παρακολούθησης πρακτικής άσκησης. 
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5. Λοιπές Πληροφορίες 
 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  
ευθύνονται γραπτώς ή τηλεφωνικώς στους παρόχους κατάρτισης της Αναδόχου 
Ένωσης 

Universal 
Εκπαίδευση Α.Ε. 

Λήδα 
Αριστοτέλους 

2109769510 laristotelous@ueducation.gr 

Ε.ΚΕ.ΠΕ.Ε.Ι.Κ.Ε 
Καλόγερου 

Μαρία 
2661181206 m.kalogerou@ekepee.gr 

ΙΡΙΣ Α.Ε 
Γιαννούλης 
Αθανάσιος 

2616007567 patra@iris.edu.gr 

 
Συνημμένο έγγραφο της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποτελεί: 
 
Παράρτημα Ι – Πίνακας αποδεκτών ΚΑΔ επιχειρήσεων πρακτικής ανά αντικείμενο κατάρτισης 
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Παράρτημα Ι : Πίνακας αποδεκτών ΚΑΔ επιχειρήσεων 
πρακτικής ανά αντικείμενο κατάρτισης 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΚΑΔ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

Στέλεχος Διαχείρισης 
και Εμπορίας 
Βιολογικών 
Προϊόντων 

Τρόφιμα & 
Αγροτικός τομέας 

46 

46.21.14.06 
Χονδρικό εμπόριο βιολογικών 
ζωοτροφών 

46.39.12.01 
Χονδρικό εμπόριο βιολογικών 
τροφίμων, μη κατεψυγμένων 

46.90.10.03 
Χονδρικό εμπόριο βιολογικών 
ειδών 

47 

47.11.10.02 
Λιανικό εμπόριο βιολογικών 
τροφίμων 

47.19.10.04 
Λιανικό εμπόριο βιολογικών 
ειδών, εκτός τροφίμων 

2 

Στέλεχος Διαχείρισης 
Ασφάλειας και 
Ποιότητας Τροφίμων 
(γενικό και με 
εξειδίκευση στον 
αγροδιατροφικό 
τομέα ή τροφίμων, 
στον τομέα κρέατος) 

Τρόφιμα & 
Αγροτικός τομέας 

70 70.22.15.09 
Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο 
ποιότητας τροφίμων 

10 ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΔ Βιομηχανία τροφίμων 

3 

Πωλητής - Στέλεχος 
εξαγωγικού - 
διεθνούς εμπορίου 
(γενικό και με 
εξειδικεύσεις σε 
αγροδιατροφικό 
τομέα ή τροφίμου, 
τομέα φαρμάκου, 
τομέα αλουμινίου) 

Εμπόριο - Πωλήσεις ΟΛΑ ΟΙ ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

4 

Ειδικός Συστημάτων 
Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου – E-
Commerce 

Εμπόριο - Πωλήσεις ΟΛΑ ΟΙ ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΛΙΑΝΙΚΟ-ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

5 

Ειδικός Συστημάτων 
Ηλεκτρονικής 
Προώθησης 
Εταιρικής Παρουσίας 
– Social Media 
Marketing 

Εμπόριο - Πωλήσεις ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΔ  

6 

Υπάλληλος Υποδοχής 
/ Εξυπηρέτηση 
πελατών και 
ανάδειξη τουριστικής 
εμπειρίας (Guest 
Experience Expert in 
Tourism), 

Τουριστικές 
Επιχειρήσεις 

55.1 ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 
Ξενοδοχεία και παρόμοια 

καταλύματα 

55.2 ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής 

 


