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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

100 ΕΠΟΧΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Έχοντας υπόψη: 
1. Την  υπ’  αριθμ.  απόφαση  ΔΣ  2524/50/05-05-2020  (ΑΔΑ  :6Ζ4Τ4691Ω2-ΕΕ6)  για

έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης του προγράμματος.
2. Την  υπ’  αριθμ.  απόφαση ΔΣ  3812/78/14-07-2020  (ΑΔΑ :ΨΛΠ24691Ω2-9Κ3)  για

έγκριση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.
3. Την  υπ’  αριθμ.  απόφαση  Δ.Σ.  4767/102/15-09-2020   (ΑΔΑ  :6ΜΚΥ4691Ω2-Ψ1Ρ)

τροποποίηση της 2524/50/05-05-2020  απόφασης Δ.Σ.
4. Την  υπ’  αριθμ.  Απόφαση  Δ.Σ  6649/130/01-12-2020  (ΑΔΑ:  6ΓΥΖ4691Ω2-12Ε)

τροποποίηση της  4767/102/15-09-2020 απόφασης Δ.Σ

Ο  Διοικητής  του  Οργανισμού  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού,  καλεί  τους
υποψήφιους  ωφελούμενους-ανέργους,  που  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στο
Πιλοτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Κατάρτισης 100 Εποχικά Απασχολούμενων
στον  Τουριστικό  κλάδο,  να  υποβάλλουν  αιτήσεις  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Περιγραφή προγράμματος

Ο ΟΑΕΔ στην προσπάθειά του για την αποτελεσματικότερη στήριξη των ανέργων
και των εποχικά απασχολούμενων μέσα από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους,
συνεργάζεται  με  το  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  (ΟΠΑ),  ένα  από  τα
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κορυφαία  ιδρύματα  τόσο  στην  Ελλάδα  όσο  και  διεθνώς,  στην  υλοποίηση  ενός
Πιλοτικού  Προγράμματος  εξ  Αποστάσεως  Κατάρτισης.  Στο  πλαίσιο  αυτής  της
συνεργασίας  το  Κέντρο  Επιμόρφωσης  και  Δια  Βίου  Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)  του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναλαμβάνει την πιλοτική εφαρμογή του, σε
έναν από τους ανταγωνιστικότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, όπως είναι
ο τουριστικός.

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Κατάρτισης, απευθύνεται σε 100 εποχικά
εργαζόμενους  στον  τομέα  του  τουρισμού,  σε  συναφή  θεματικά  αντικείμενα  με
σύγχρονα  και  χρηστικά  εργαλεία  σε  περιβάλλον  e-learning. Μέσω  του
προγράμματος, ο ΟΑΕΔ επιθυμεί να συμβάλλει στην  αναβάθμιση των προσόντων
και δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα αυτόν. 

Βασικοί όροι

Χαρακτηριστικά των Υποψήφιων
Το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης απευθύνεται σε
εποχικά απασχολούμενους στον τομέα του Τουρισμού που λαμβάνουν ή έλαβαν
τακτική επιδότηση, από τον Σεπτέμβριο 2019 έως τον Μάρτιο 2020,  και αφορά
100 άτομα που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

 Ηλικία 18-49 ετών
 Απόφοιτοι  Δευτεροβάθμιας,  Μεταδευτεροβάθμιας  ή  Τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης
 Γνώσεις Η/Υ (με πιστοποιητικό  που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ)
 Γνώσεις Αγγλικών επιπέδου Β1 (όπως αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ)

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο
Το  πιλοτικό  πρόγραμμα  εξ  αποστάσεως  κατάρτισης  θα  καλύψει  τα  παρακάτω
αντικείμενα κατάρτισης:

 Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα (e-DigiMa), διάρκειας 30 ωρών:
Το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  καλύπτει  την  ανάγκη  μιας  ολοκληρωμένης
προσέγγισης  της  χρήσης  των  ψηφιακών  μέσων  που  αποτελούν  ήδη
αναπόσπαστο  μέρος  του  μάρκετινγκ  κάθε  επιχείρησης.  Προσφέρει  την
απαραίτητη γνώση για την κατανόηση της λειτουργίας των ψηφιακών μέσων
και της αξιοποίησής τους στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ.

 Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών,  διάρκειας  25
ωρών:  Το πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους το βασικό γνωστικό
υπόβαθρο  για  την  επιτυχή  διαχείριση  της  μικρομεσαίας  και  οικογενειακής
επιχείρησης και οι κύριες ερωτήσεις με τις οποίες ασχολείται είναι: α) Πώς
μπορώ να αξιολογήσω την υγεία/ βιωσιμότητα της επιχείρησής μου; β) Πώς
την  αξιολογούν  άλλοι;  γ)  Πώς  να  οργανώσω  τη  δουλειά  για  να  επιτύχω
μέγιστα αποτελέσματα στην επιχείρησή μου; δ) Να κάνω franchise; ε) Ποια
νομική  μορφή  συμφέρει  καλύτερα  για  τη  δραστηριότητά  μας;  στ)  Πως
διαφοροποιείται η διοίκηση της οικογενειακής επιχείρησης και τι θα πρέπει
να προσέξω;
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 Επιχειρηματικές  Εφαρμογές  με  το  MS  Excel,  διάρκειας  35  ωρών: Το
πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες τον
κατάλληλο εξοπλισμό για την επίλυση προβλημάτων και πιο συγκεκριμένα τη
στρατηγική επίλυσής τους, καθώς και την απαιτούμενη δεξιοτεχνία κατά τη
λύση  τους.  Αντιμετωπίζει  το  πρόβλημα  και  όχι  τις  παρενέργειές  του,
ακολουθεί  μεθοδευμένες  αντιμετωπίσεις  κατά  τις  λύσεις  και  εφαρμόζει
διαδικασίες  της  επιχειρηματικής  πληροφορικής  χρησιμοποιώντας  για  όλα
αυτά το εργαλείο MS Excel. 

 Διαδικασία ανάπτυξης και διατήρησης της προσωπικής εικόνας στο πλαίσιο
της  επαγγελματικής  σταδιοδρομίας  ενός  ατόμου  PERSONAL  BRANDING,
διάρκειας  36  ωρών: Το  πρόγραμμα  παρουσιάζει  μια  ολοκληρωμένη
προσέγγιση του personal branding, στηριζόμενο στις Αρχές και τα εργαλεία
που αναπτύχθηκαν  και  χρησιμοποιούνται  στο μάρκετινγκ επιχειρήσεων και
οργανισμών. Κύριος στόχος είναι να δώσει στον σύγχρονο επαγγελματία τα
εφόδια  που  θα  τον  βοηθήσουν  να  διαμορφώσει  και  να  επικοινωνήσει
αποτελεσματικά το ξεχωριστό επαγγελματικό του προφίλ, να αφουγκράζεται
και  να  προσαρμόζεται  εγκαίρως  στις  μεταβολές  του  εξωτερικού
περιβάλλοντος παραμένοντας πάντα επίκαιρος και σε ζήτηση.

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται
Πιστοποιητικό  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης,  το  οποίο
συνοδεύεται  από  Συμπλήρωμα  του  Πιστοποιητικού,  στο  οποίο  αναφέρονται
αναλυτικά  το  αντικείμενο  του  προγράμματος,  οι  θεματικές  ενότητες  που
παρακολούθησε ο  εκπαιδευόμενος,  καθώς και  η μεθοδολογία εκπαίδευσης  που
ακολουθήθηκε.

Τρόπος και Μέσα Εκπαίδευσης

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση με υποστήριξη, τόσο σε διοικητικό επίπεδο
όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσίας, που θα συμβάλλει καθοριστικά στην ποιότητα
των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους καταρτιζόμενους.

Οι  εκπαιδευτές  και  το  επιστημονικό  προσωπικό  είναι  άριστα  καταρτισμένο  και
διαθέτει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό προφίλ. 

Υποβολή Αίτησης συμμετοχής – Διαδικασία επιλογής

Οι  ενδιαφερόμενοι  εγγεγραμμένοι  άνεργοι  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  της
παρούσας  πρόσκλησης  καλούνται  να  υποβάλουν,  αποκλειστικά  ηλεκτρονικά,
αίτηση συμμετοχής από 10/12/2020  έως 16/12/2020. Η υποβολή αιτήσεων από
τους  ανέργους  γίνεται  αποκλειστικά  μέσω  της  Ενιαίας  Ψηφιακής  Πύλης  του
Ελληνικού  Δημοσίου  (www.gov.gr).  Η  πρόσβαση  στην  ειδική  ηλεκτρονική
πλατφόρμα γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, στη διεύθυνση: 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/katartisi-oaed-opa 
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Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες →
Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης εποχικά απασχολούμενων στον τουριστικό κλάδο
σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

Στην  αίτηση  θα  επισυνάπτονται  όλα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  και  αποδεικνύουν  ότι  ικανοποιούνται  τα  προαναφερθέντα  κριτήρια
επιλογής  (τίτλος  σπουδών,  πιστοποιητικό  γνώσης  Η/Υ,  πιστοποιητικό  γνώσης
Αγγλικών, ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση).

Οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν 1 θεματική ενότητα. 

Κάθε θεματική ενότητα θα παρακολουθήσουν 25 άτομα σύμφωνα με την  σειρά
κατάταξής τους. Στην θέση των ωφελουμένων που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός
της  προθεσμίας,  θα  γίνεται  αντικατάσταση  από  τους  επιλαχόντες  έως  τη
συμπλήρωση των 25 θέσεων ανά θεματική ενότητα.

Στην ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει την ηλεκτρονική αίτηση 
αναφέρεται: “Η παρούσα Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 
του Ν.1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή. Επίσης, το 
περιεχόμενο των δικαιολογητικών που επισυνάπτω ή έχω υποβάλλει στην Υπηρεσία 
σας είναι ακριβές και αληθές. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην 
αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Συναινώ στην
επεξεργασία των δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων από τον ΟΑΕΔ: α) για τους 
σκοπούς που συνδέονται με την αξιολόγηση μου ως καταρτιζόμενος, β) για τις 
ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, και γ) για να ειδοποιηθώ 
σχετικά σε ενδεχόμενη επιτυχία μου, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Επίσης, έχω λάβει γνώση του 
περιεχομένου της Πρόσκλησης για την επιλογή μου και των λοιπών υποχρεώσεών 
μου ως υποψήφιος καταρτιζόμενος και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι.”

Οι πίνακες με τα αποτελέσματα των υποψήφιων καταρτιζομένων θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Προσωρινοί επιτυχόντες θεωρούνται οι πρώτοι 25 στην
κατάταξη,  ανά  θεματική  ενότητα,  συνολικά  100  άτομα  για  όλες  τις  θεματικές
ενότητες.

Επί  των  ανακοινωθέντων  αποτελεσμάτων,  δίνεται  δικαίωμα  ένστασης  εντός
χρονικού διαστήματος 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ανακοίνωσής τους.
Μετά και τον έλεγχο των ενστάσεων, οι πίνακες με τα τελικά αποτελέσματα των
υποψηφίων καταρτιζομένων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. 

Οι  ωφελούμενοι  του  προγράμματος  θα  ενημερωθούν  από  το  Οικονομικό
Πανεπιστήμιο  Αθηνών  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου   για  τον  τρόπο  της
εγγραφής τους. Με τη λήψη του παρόντος  θα υπάρχει  προθεσμία 5 εργάσιμων
ημερών για την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου.
Στη θέση των ωφελουμένων που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός της προθεσμίας, θα
γίνεται αντικατάσταση από τους επιλαχόντες έως τη συμπλήρωση των 25 θέσεων
ανά θεματική ενότητα. 
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Σημειώνεται  ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  30  του  ν.4144/2013  (Α΄  88)  οι  άνεργοι
εγγεγραμμένοι  στα  Μητρώα  του  ΟΑΕΔ  που  θα  συμμετάσχουν  στο  πρόγραμμα
επαγγελματικής  κατάρτισης  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  κατά  τη  διάρκεια  της
κατάρτισης, και εφόσον είναι επιδοτούμενοι συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα
ανεργίας κατά  τη  διάρκεια  της  κατάρτισης,  αν: α)  είναι  εγγεγραμμένοι  στα
Μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες συνολικά κατά το τελευταίο
δωδεκάμηνο  πριν  από  την  έναρξη  του  προγράμματος,  και  β)  έχουν  παρέλθει
τουλάχιστον  δύο  (2)  ημερολογιακά  έτη  από  το  πέρας  τυχόν  προηγούμενης
συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής  κατάρτισης. Η
Διεύθυνση  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  Ενηλίκων  θα  αποστείλει,  ηλεκτρονικά,
στους εγγραφέντες στο πρόγραμμα σχετική δήλωση προς συμπλήρωση. Βέβαια, οι
υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων και επιδοτούμενων ανέργων (ανανέωση δελτίου
ανεργίας  και  δήλωση  παρουσίας  επιδοτούμενων  ανέργων)  συνεχίζουν  να
υφίστανται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Τα μαθήματα  προγραμματίζονται να ξεκινήσουν εντός του Ιανουαρίου 2021.
 

                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

         ΣΠ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
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