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Η ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΤ ΗΜΑΘΙΑ Α.Ε.-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ ςτο πλαίςιο 
του Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ «Κεντρική Μακεδονία» «υμβουλευτική, κατάρτιςη και 
πιςτοποίηςη δεξιοτήτων ανέργων» με Κωδικό ΟΠ 5129760 η οποία έχει ενταχθεί ςτο Επιχειρηςιακό 
Πρόγραμμα «ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με βάςη την απόφαςη ένταξησ με αρ. πρωτ 
3892/30-07-2021.  
 
Σο έργο αφορά ςτην υλοποίηςη δράςεων υμβουλευτικήσ, Επαγγελματικού Προςανατολιςμού, 
Κατάρτιςησ και Πιςτοποίηςησ δεξιοτήτων και επαγγελματικών προςόντων ανέργων ςτην 
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογήσ ςχεδίων Σοπικήσ Ανάπτυξησ με Πρωτοβουλία Σοπικών Κοινοτήτων 
των Επιχειρηςιακών Προγραμμάτων Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Αλιείασ – Θάλαςςασ 
(ΣΑΠΣΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ) ςτην Ημαθία. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαςη για την απόκτηςη 
δεξιοτήτων επιχειρηματικότητασ και την ένταξη των ανέργων ςτην αγορά εργαςίασ. 
 Θα υλοποιηθούν 3 προγράμματα κατάρτιςησ, με αριθμό ωφελουμένων 60, θεωρητικήσ και πρακτικήσ 
κατάρτιςησ, τα οποία θα απευθύνονται ςε ανέργουσ οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν 
επιχειρηματική δράςη ή να βελτιώςουν τουσ όρουσ πρόςβαςησ τουσ ςτην αγορά εργαςίασ. 
ημειώνεται ότι ιδιαίτερη μέριμνα θα παραςχεθεί ςε μακροχρόνια ανέργουσ με ηλικία άνω των 50 
ετών, προκειμένου ευκολότερα να ενταχθούν ςτην αγορά εργαςίασ. 
Με τα προγράμματα αυτά θα αναβαθμιςθούν οι ικανότητεσ των καταρτιζομένων και θα τουσ δοθεί η 
δυνατότητα για ςυμπλήρωςη των γνώςεων και των δεξιοτήτων τουσ, διευκολύνοντασ έτςι την 
είςοδο ή την επανένταξη τουσ ςτην αγορά εργαςίασ. 

 

Οι άνεργοι δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ μικτό ανά ώρα 
κατάρτιςησ 

 

 
Ειδικότερα. 
 
1. «ΤΠΕΤΘΤΝΟ MARKETING ΣΡΟΥΙΜΨΝ». Πρόγραμμα κατάρτιςησ με Πιςτοποίηςη. 
Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματοσ κατάρτιςησ επιτρέπει, αφενόσ να οδηγηθούν οι 
ωφελούμενοι ςε εξετάςεισ επιλέγοντασ ένα εξειδικευμένο ςχήμα πιςτοποίηςησ και αφετέρου να 
πάρουν γνώςεισ επιχειρηματικότητασ, οι οποίεσ ςε ςυνδυαςμό με το περιεχόμενο τησ 
υμβουλευτικήσ, να τουσ εξοπλίςουν ώςτε να μπορέςουν δυνητικά να αναπτύξουν επιχειρηματική 
δραςτηριότητα. 
Σο περιεχόμενο του προγράμματοσ κατάρτιςησ έχει ωσ εξήσ. 
 
1.ΑΓΡΟΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΑ ΩΡΕ: 15 
2.ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ 
ΩΡΕ: 15 
3.ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΩΡΕ: 15 
4.ΑΝΑΛΤΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΩΡΕ: 15 
5 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΩΡΕ: 8 
6. ΤΓΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΩΡΕ: 5 
7.ΣΕΦΝΙΚΕ ΕΞΕΤΡΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΩΡΕ: 4 
8. ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΩΡΕ: 3 
9. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ – CASE STUDY ΩΡΕ: 40 
ΤΝΟΛΟ ΨΡΨΝ  120 
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2. ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΤΠΟΔΟΦΗ/ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΕΛΑΣΨΝ. Πρόγραμμα κατάρτιςησ με 
Πιςτοποίηςη. 
Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματοσ κατάρτιςησ επιτρέπει, αφενόσ να οδηγηθούν οι 
ωφελούμενοι ςε εξετάςεισ ςε ένα εξειδικευμένο ςχήμα πιςτοποίηςησ και αφετέρου να πάρουν 
γνώςεισ επιχειρηματικότητασ, οι οποίεσ ςε ςυνδυαςμό με το περιεχόμενο τησ υμβουλευτικήσ, να 
τουσ εξοπλίςουν ώςτε να μπορέςουν δυνητικά να αναπτύξουν επιχειρηματική δραςτηριότητα. 
Σο περιεχόμενο του προγράμματοσ κατάρτιςησ έχει ωσ εξήσ. 
 
1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΤΠΟΔΟΦΗ ΩΡΕ: 20 
2. ΚΡΑΣΗΕΙ ΩΡΕ: 5 
3. ΣΗΛΕΥΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΕ: 5 
4. ΣΕΦΝΙΚΕ ΑΤΞΗΗ ΠΩΛΗΕΩΝ ΩΡΕ: 12 
5. ΠΡΟΥΟΡΑ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΩΡΕ: 5 
6. ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΩΡΕ: 6 
7. ΝΕΕ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΟΔΟΦΗ ΩΡΕ: 15 
8. ΤΓΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΩΡΕ: 5 
9.ΣΕΦΝΙΚΕ ΕΞΕΤΡΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΩΡΕ: 4 
10. ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΩΡΕ: 3 
11. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ – CASE STUDY ΩΡΕ: 40 
ΤΝΟΛΟ ΨΡΨΝ  120 
 
3. ΕΙΔΙΚΟ ΣΟ SOCIAL MEDIA MARKETING - ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΠΡΟΨΘΗΗ 
ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΕΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΨΗ. Πρόγραμμα 
κατάρτιςησ με Πιςτοποίηςη. 
Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματοσ κατάρτιςησ επιτρέπει να πάρουν γνώςεισ 
επιχειρηματικότητασ, οι οποίεσ ςε ςυνδυαςμό με το περιεχόμενο τησ υμβουλευτικήσ, να τουσ 
εξοπλίςουν ώςτε να μπορέςουν δυνητικά να αναπτύξουν επιχειρηματική δραςτηριότητα. 
 
1.ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ MARKETING ΜΕΩ ΦΡΗΗ ΜΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΩΗ ΩΡΕ: 6 
2.ΒΑΙΚΑ ΒΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΦΗΜΕΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ SOCIAL MEDIA MARKETING ΩΡΕ: 12 
3.ΤΓΦΡΟΝΑ ΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΟΤ ΩΡΕ: 12 
4.ΠΡΟΩΘΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΑ SOCIAL MEDIA ΩΡΕ: 12 
5.TO CONTENT MARKETING ΚΑΙΗΗΜΑΙΑΣΟΤ ΩΡΕ: 10 
6.ΣΕΦΝΙΚΕΑΤΞΗΗ FOLLOWERS ΣΑ SOCIAL MEDIA ΩΡΕ: 8 
7.SOCIAL MEDIA MARKETING ΜΕΩ ΚΙΝΗΣΟΤ ΩΡΕ: 8 
8. ΤΓΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΩΡΕ: 5 
9.ΣΕΦΝΙΚΕ ΕΞΕΤΡΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΩΡΕ: 4 
10. ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΩΡΕ: 3 
11. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ – CASE STUDY ΩΡΕ: 40 
ΤΝΟΛΟ 120 
 
Περιεχόμενο Πιςτοποίηςησ 
 
Οι ωφελούμενοι που έχουν παρακολουθήςει τα παραπάνω Προγράμματα Κατάρτιςησ θα 
ςυμμετέχουν ςε εξετάςεισ πιςτοποίηςησ και αναγνώριςησ των αποκτηθέντων επαγγελματικών 
γνώςεων και δεξιοτήτων, από διαπιςτευμένουσ φορείσ πιςτοποίηςησ φυςικών προςώπων, με 
βάςη το πρότυπο ΕΛΟΣ EN ISO/IEC 17024 ή πιςτοποιημένουσ από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν 
πιςτοποιητικά για τη ςυγκεκριμένη ειδικότητα. 
 
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ (γενικόσ ςτόχοσ, κύριεσ ενότητεσ του προγράμματοσ κ.α.) 
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Σο έργο αφορά ςτην υλοποίηςη δράςεων υμβουλευτικήσ, Επαγγελματικού Προςανατολιςμού, 
Κατάρτιςησ και Πιςτοποίηςησ δεξιοτήτων και επαγγελματικών προςόντων ανέργων ςτην 
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογήσ ςχεδίων Σοπικήσ Ανάπτυξησ με Πρωτοβουλία Σοπικών Κοινοτήτων 
των Επιχειρηςιακών Προγραμμάτων Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Αλιείασ – Θάλαςςασ 
(ΣΑΠΣΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ) ςτην Ημαθία. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαςη για την απόκτηςη 
δεξιοτήτων επιχειρηματικότητασ και την ένταξη των ανέργων ςτην αγορά εργαςίασ. Θα υλοποιηθούν 
3 προγράμματα κατάρτιςησ, με αριθμό ωφελουμένων 60, θεωρητικήσ και πρακτικήσ κατάρτιςησ, τα 
οποία θα απευθύνονται ςε ανέργουσ οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δράςη ή να 
βελτιώςουν τουσ όρουσ πρόςβαςησ τουσ ςτην αγορά εργαςίασ. ημειώνεται ότι ιδιαίτερη μέριμνα θα 
παραςχεθεί ςε μακροχρόνια ανέργουσ με ηλικία άνω των 50 ετών, προκειμένου ευκολότερα να 
ενταχθούν ςτην αγορά εργαςίασ. 
Με τα προγράμματα αυτά θα αναβαθμιςθούν οι ικανότητεσ των καταρτιζομένων και θα τουσ δοθεί η 
δυνατότητα για ςυμπλήρωςη των γνώςεων και των δεξιοτήτων τουσ, διευκολύνοντασ έτςι την 
είςοδο ή την επανένταξη τουσ ςτην αγορά εργαςίασ. 
Αντικείμενο τησ Δράςησ είναι η υλοποίηςη προγραμμάτων ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικήσ 
κατάρτιςησ με ςτόχο την προετοιμαςία των ωφελούμενων να αναπτύξουν δική τουσ επιχειρηματική 
δραςτηριότητα ή να βελτιώςουν τουσ όρουσ πρόςβαςησ τουσ ςτην αγορά εργαςίασ. 
Η Αναπτυξιακή Ημαθίασ για την υλοποίηςη τησ πράξησ απευθύνεται ςε 60 ςυνολικά ανέργουσ που 
επιθυμούν να αναβαθμίςουν τισ γνώςεισ τουσ και να καταρτιςτούν ςε τομείσ τησ marketing 
τροφίμων, τουριςμού και social media marketing. Οι ενέργειεσ περιλαμβάνουν : 

I. υμβουλευτική Επαγγελματικού Προςανατολιςμού 

II. Τλοποίηςη Προγραμμάτων κατάρτιςησ & Πιςτοποίηςη των γνώςεων και δεξιοτήτων των 
ωφελούμενων 

III. Εξειδικευμένη ςυμβουλευτική επιχειρηματικότητασ 

 

Η ςυμμετοχή των ωφελούμενων ςτο ςύνολο των Ενεργειών είναι υποχρεωτική. Οι ωφελούμενοι 
λαμβάνουν το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό επίδομα με την προώπόθεςη ότι έχουν ολοκληρώςει την 
κατάρτιςη και έχουν ςυμμετάςχει ςτισ προβλεπόμενεσ ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικήσ καθώσ και ςτην 
διαδικαςία τησ πιςτοποίηςησ. 
 
Η περιοχή παρέμβαςησ του Σ.Α.Π.ΣΟ.Κ. Π.Α.Α., περιλαμβάνει και τισ 65 Σοπικέσ Κοινότητεσ (ςτισ 
οποίεσ περιλαμβάνονται και 27 οικιςμοί) τησ Π.Ε. Ημαθίασ, καθώσ και τισ εκτόσ ςχεδίου περιοχέσ των 
Δημοτικών κοινοτήτων Βέροιασ, Νάουςασ και Αλεξάνδρειασ (με 10 οικιςμούσ, ςτουσ οποίουσ 
κατοικούν ςυνολικά 2.562 άτομα). Ο ςυνολικόσ πληθυςμόσ ανέρχεται ςτουσ 63.750 μόνιμουσ 
κατοίκουσ, ενώ η έκταςη που καλύπτει φθάνει ςτα 1.689,6 τετρ. χιλιόμετρα. 
 
Το ζργο κα υλοποιθκεί ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ τθσ ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ για τθν Ημακία και 
ςυγκεκριμζνα ςτον ανάδχο φορζα ΓΝΩΣΗ Α.Ε. ςτθν διεφκυνςθ Μάρκου Μπότςαρθ 13. Οι αιτιςεισ 
ςυμμετοχισ μαηί με τα δικαιολογθτικά τουσ  κα παραδίδονται ςτα γραφεία του ΓΝΩΣΗ Α.Ε. ςτθν 

διεφκυνςθ Μάρκου Μπότςαρθ 13  τθλ 2331072663 E-MAIL:kekgnosi@gmail.com 

Προώποθέςεισ υμμετοχήσ: 

 να είναι κάτοικοι τησ περιοχήσ παρέμβαςησ του Σ.Α.Π.ΣΟ.Κ. Π.Α.Α., περιλαμβάνει και τισ 65 
Σοπικέσ Κοινότητεσ (ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και 27 οικιςμοί) τησ Π.Ε. Ημαθίασ, καθώσ και 
τισ εκτόσ ςχεδίου περιοχέσ των Δημοτικών κοινοτήτων Βέροιασ, Νάουςασ και Αλεξάνδρειασ (με 10 
οικιςμούσ, ςτουσ οποίουσ κατοικούν ςυνολικά 2.562 άτομα). Ο ςυνολικόσ πληθυςμόσ ανέρχεται 
ςτουσ 63.750 μόνιμουσ κατοίκουσ, ενώ η έκταςη που καλύπτει φθάνει ςτα 1.689,6 τετρ. 
χιλιόμετρα. 



ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΤΠΟΕΡΓΟ: 
«υμβουλευτικι, Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ δεξιοτιτων ανζργων  (ΚΩΔ. MIS 5129760) 

                                
Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζ ης 

Περιλαμβάνει τουσ Δήμουσ Βέροιασ, Νάουςασ και Αλεξάνδρειασ (με την εξαίρεςη των εντόσ 
ςχεδίου περιοχών των 3 ομώνυμων πόλεων), καλύπτοντασ χωρικά ςχεδόν το ςύνολο τησ Π.Ε. 
Ημαθίασ. 

 να είναι άνεργοι (εγγεγραμμένοι ςτα μητρώα του ΟΑΕΔ),  

 

 

Οι άνεργοι δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ μικτό ανά ώρα 
κατάρτιςησ 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη ςυνημμένη αίτηςη μαηί με τα δικαιολογθτικά 

τουσ και να την αποςτείλλουν ηλεκτρονικά ςτην ηλεκτρονική 

διεύθυνςη kekgnosi@gmail.com (διαθέςιμη ςτην ιςτοςελίδα του Κ.Δ.Β.Μ. ΓΝΨΗ Α.Ε. – 

www.kekgnosi.gr)  , από 03/10/2022 έωσ 17/10/2022 Δευτέρα έωσ Παραςκευή, 09:00-14:00 

ή  ςτη δομή του Κ.Δ.Β.Μ. ΓΝΨΗ Α.Ε., η οποία βρίςκεται ςτη Βέροια, ςτην οδό Μάρκου 

Μπότςαρθ 13.  

ΤΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΦΕΙΑ: 

 

http://www.kekgnosi.gr/

