
 

 

 

 
 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της 
Γενική Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 
ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, ως συνδικαιούχοι, αναλαµβάνουν την υλοποίηση των ακόλουθων 
Πράξεων: 

(α) ∆ράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συµβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον 
τοµέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics, και 
(β) ∆ράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συµβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον 
τοµέα του εξαγωγικού εµπορίου προϊόντων, 

οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και είναι υποψήφια προς 
ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». Οι 
Πράξεις συγχρηµατοδοτούνται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 

Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης, συµβουλευτικής υποστήριξης και 
πιστοποίησης προσόντων που απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών στους τοµείς (α) της εφοδιαστικής 
αλυσίδας–logistics, και (β) του εξαγωγικού εµπορίου προϊόντων, και φιλοδοξεί να αµβλύνει το βασικό πρόβληµα στην 
αγορά εργασίας των περιφερειών του Βορειοελλαδικού Τόξου (δηλ. των Περιφερειών Ανατολικής  Μακεδονίας και 
Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου) που είναι η αναντιστοιχία µεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων εργαζοµένων στις συγκεκριµένες περιφέρειες. 

Οι πράξεις αφορούν στην απορρόφηση των ωφελούµενων από µεταποιητικές επιχειρήσεις κατά προτεραιότητα, οι 
οποίες επιθυµούν να εντάξουν τα προϊόντα τα οποία παράγουν σε εγχώρια και διεθνή δίκτυα διανοµής. Επιπλέον, η 
τοµεακή / κλαδική προσέγγιση του παραγωγικού συστήµατος, σε ένα πολύ σηµαντικό οικονοµικό σύστηµα για την 
Ελλάδα όπως είναι οι Περιφέρειες Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και η ηλικιακή προσέγγιση της οµάδας – στόχου των νέων ανέργων ηλικίας 18 – 24 ετών, θα συµβάλουν στην 
αναδιάρθρωση του τοπικού παραγωγικού συστήµατος και στον εν δυνάµει εκσυγχρονισµό του, µέσω της εκπλήρωσης 
του βασικού στόχου που είναι η απορρόφηση των νέων που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα από την τοπική και υπερ-
τοπική αγορά εργασίας. 

Για την άρτια υλοποίηση του προγράµµατος προβλέπεται η υλοποίηση «Θεωρητικής Κατάρτισης» 120 ωρών και 
«Πρακτικής Άσκησης» 260 ωρών. Ειδικότερα στο πλαίσιο του προγράµµατος προβλέπονται: 

• η υλοποίηση 120 ωρών θεωρητικής κατάρτισης ανά ωφελούµενο (σε 2 φάσεις των 60 ωρών η κάθε µία), 

• η πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων ανά ωφελούµενο, και, 

• η εξατοµικευµένη προσέγγιση – συµβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούµενων στην 
απασχόληση. 

Η Θεωρητική Κατάρτιση θα γίνει αποκλειστικά από Πάροχο Κατάρτισης. Η ενδεικτική θεµατολογία ανά Πράξη είναι: 

• ∆ράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συµβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον 
τοµέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics:  

o Business Logistics Management, 

o Customer Service, 

o ∆ιαχείριση αποθεµάτων, 

o Χειρισµός υλικών, 

o Παραγγελιοληψία και προώθηση παραγγελιών, 

o Υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service,  

o Αγορές – Προµήθειες, 

o ∆ιαχείριση επιστροφών,  

o Οργάνωση αποθήκης, Αποθήκευση, 

o ∆ιανοµές, Συσκευασία, 

o Supply Chain Management, 

o Σύστηµα διαχείρισης αναγκών, 

o Αξιολόγηση προµηθευτών, 

o Κωδικοποίηση προϊόντων και α' υλών, 

o Περιγραφές θέσεων εργασίας προσωπικού. 



• ∆ράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συµβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον 
τοµέα του εξαγωγικού εµπορίου προϊόντων: 

o Εκπόνηση προϊοντικών ερευνών αγοράς σε χώρες στόχους, 

o Προγράµµατα branding και re-branding, 

o Υπηρεσίες σχεδιασµού συσκευασίας και ετικέτας, 

o Εκπόνηση και υλοποίηση προγραµµάτων International Marketing, 

o Προγράµµατα προβολής και προώθησης προϊόντων, µεµονωµένων επιχειρήσεων, 

o ∆ιοργάνωση ηµερίδων παρουσίασης προϊόντων, 

o Συµµετοχή σε οµαδικά προγράµµατα προβολής και προώθησης προϊόντων, 

o Συµµετοχή σε κλαδικές επιχειρηµατικές αποστολές, σε e-partenariat, 

o ∆ιαδικασίες πιστοποίησης και συµµόρφωσης προϊόντων. (π.χ. απόκτηση σήµατος CE κλπ.), 

o Εξαγωγικές πιστώσεις, factoring κλπ., 

o Σχεδιασµός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης προβολής προϊόντων, 

o Ανάπτυξη προγραµµάτων προβολής προϊόντων στο εξωτερικό µε τη χρήση µέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(Twitter, Facebook, Youtube, κλπ.), 

o Καταχωρήσεις και διαφηµίσεις σε δηµοφιλείς ιστότοπους του εσωτερικού και του εξωτερικού, που σχετίζονται µε 
την προβολή και παρουσίαση προϊόντων, 

o ∆ηµιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρµας οµοειδών ή/και συµπληρωµατικών προϊόντων, για συγκεκριµένη αγορά 
στόχο, 

o Απόκτηση γλωσσικών ικανοτήτων, διοικητικών – διαχειριστικών δεξιοτήτων, κλπ, 

o Συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς, αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων κλπ., για την απόκτηση 
ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων υποστήριξης της στρατηγικής εξωστρέφειας µιας εταιρείας σε συγκεκριµένη 
αγορά - στόχο και για την παρακολούθηση των εξελίξεων σε διεθνείς αγορές και κλάδους, 

o Λειτουργία εργαστηρίων και τµηµάτων έρευνας και ανάπτυξης για την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων και 
υπηρεσιών, µε διεθνή προσανατολισµό. 

Η πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων των ωφελούµενων θα γίνει από αναγνωρισµένους φορείς πιστοποίησης. 

Όσον αφορά στην υλοποίηση της «Πρακτικής Άσκησης», αυτή θα υλοποιηθεί ως εξής: κατά την έναρξη των δράσεων, 
ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) θα αναλάβει δράσεις ενηµέρωσης των δυνητικά ενδιαφερόµενων 
επιχειρήσεων στις Περιφέρειες αναφοράς της Πράξης (δηλαδή στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας,  και Ηπείρου, µε στόχο τη δηµιουργία «Μητρώου Επιχειρήσεων». Το 
«Μητρώο Επιχειρήσεων» στόχο έχει την ορθολογικότερη κατανοµή των προσφερόµενων θέσεων ανά ειδικότητα. Οι 
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις για την απασχόληση ανέργων και για τη συµµετοχή τους στην «Πρακτική Άσκηση», θα 
υποβάλλουν προς τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ το ενδιαφέρον τους για την απασχόληση συγκεκριµένου αριθµού ατόµων για 
την υλοποίηση της «Πρακτικής Άσκησης». Η «Πρακτική Άσκηση» θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, διάρκειας 100 ωρών η 
πρώτη και 160 ωρών η δεύτερη. 

Τη Συµβουλευτική Υποστήριξη των ωφελούµενων θα διεκπεραιώσει ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(ΣΒΒΕ). Η Συµβουλευτική Υποστήριξη θα είναι ατοµική, ενώ θα διερευνηθεί η δυνατότητα, αναλόγως της «συνοχής» των 
ωφελούµενων, της παροχής Συµβουλευτικών Υπηρεσιών σε οµαδικό επίπεδο. 

Στην περίπτωση της ατοµικής συµβουλευτικής, η συµβουλευτική παρέµβαση γίνεται µε τρόπο «εξατοµικευµένο» µε τη 
βοήθεια της ατοµικής συνεδρίας. Με τη µέθοδο αυτή εξειδικευµένοι Σύµβουλοι θα συζητούν κατ' ιδίαν µε τους 
ενδιαφερόµενους ή (δια ζώσης ή ακόµα εξ αποστάσεως µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες 
τεχνολογίες) µε σκοπό να τους βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουν τα ατοµικά τους χαρακτηριστικά (γνώσεις, ικανότητες, 
δεξιότητες) και να µάθουν τον τρόπο να σχεδιάζουν τη σταδιοδροµία τους και να επιλέγουν τις εκπαιδευτικές ή 
επαγγελµατικές διαδροµές που ανταποκρίνονται στα προσόντα, τις αξίες και τα ενδιαφέροντά τους. 

Κατά τη διάρκεια των ατοµικών συνεδριών θα τηρείται απόλυτη εµπιστευτικότητα, ενώ ο αριθµός και το περιεχόµενο των 
συνεδριών αυτών εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόµων καθώς και το επίπεδο επαγγελµατικής ωριµότητας 
τους. Τονίζεται ότι η αξία της ατοµικής συµβουλευτικής έγκειται στην προσωπική σχέση εµπιστοσύνης που αναπτύσσεται 
ανάµεσα στον σύµβουλο και τον συµβουλευόµενο άνεργο. 

Αρχικά, η Συµβουλευτική Υποστήριξη θα επικεντρωθεί στην τοποθέτηση των ωφελούµενων σε σεµινάριο κατάρτισης 
που ταιριάζει απολύτως στο προφίλ του, τις υφιστάµενες δεξιότητές του και τους επαγγελµατικούς του στόχους. 
Ταυτόχρονα θα διενεργηθούν συνεδρίες Συµβουλευτικής Υποστήριξης µε στόχο τη δηµιουργία ενός δυνητικού 
«µονοπατιού καριέρας» για τον κάθε ωφελούµενο. 

Οι ωφελούµενοι µετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συµµετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης 
γνώσεων και προσόντων, θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδοµα 5 € ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης 
συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων και εκπαιδευτικό επίδοµα 3 € ανά ώρα πρακτικής άσκησης 
συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων. 
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