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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την
από 03/08/2022 απόφαση της Διοικητικής του Επιτροπής και στο πλαίσιο της υπ’
αριθ. 2262/52 Απόφασης του Δ.Σ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΦΕΚ Β΄
2280/2022), που αφορά στο «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022», προτίθεται να
υποβάλει προς αξιολόγηση από τη Δ.ΥΠ.Α. προτάσεις για την υλοποίηση
προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις που εδρεύουν εντός της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και απασχολούν από 1 έως 49 άτομα.
Τα εν λόγω προγράμματα θα υλοποιηθούν, εφόσον εγκριθούν από τη Δ.ΥΠ.Α.,
σε συνεργασία με Πιστοποιημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), στις
δομές τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης προσκαλεί ενδιαφερόμενα Πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης, αδειοδοτημένα με βάση την υπ’ αριθ. 141267/Κ6/04-11-2021 (ΦΕΚ Β΄
5159/2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, τα οποία διαθέτουν δομή εντός των
ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, να υποβάλουν στο
Επιμελητήριο έγγραφες προτάσεις συνεργασίας, στο πλαίσιο του ως άνω
Προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω συνεργασία αφορά στην
οργάνωση και υλοποίηση των σεμιναρίων κατάρτισης σε χώρους των ΚΔΒΜ,
συμπεριλαμβανομένης και της γραμματειακής υποστήριξης των σεμιναρίων, κατά τις
ώρες διεξαγωγής τους.
Σημειώνεται ότι οι ανάδοχοι θα κληθούν να συμβάλουν στην εξεύρεση
ενδιαφερομένων εργαζομένων σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός
συμμετεχόντων στα προγράμματα που θα τους ανατεθούν. Επιπλέον, επισημαίνεται
ότι η προαναφερθείσα απόφαση της Δ.ΥΠ.Α. για το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 έτους
2022, προβλέπει τη δυνατότητα υλοποίησης των σεμιναρίων και μέσω e-learning,
αν αυτό απαιτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας. Συνεπώς, τα συνεργαζόμενα
ΚΔΒΜ θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις σχετικές απαιτήσεις της
προαναφερθείσας απόφασης υλοποίησης του Προγράμματος.
Πιο συγκεκριμένα, κάθε ενδιαφερόμενο ΚΔΒΜ καλείται να υποβάλει στο ΕΒΕΘ
επιστολή πρότασης συνεργασίας, στην οποία να περιγράφει και τα θεματικά
πεδία στα οποία κυρίως εξειδικεύεται. Επιπλέον, πρέπει να υποβάλει στο
Επιμελητήριο:
1. Αναλυτικό Προφίλ.
2. Ιστορικό οκταετίας (2015-2022) υλοποιηθέντων έργων, από το οποίο να
προκύπτει η εμπειρία στον τομέα της κατάρτισης, με σαφή αναφορά των
θεματικών τους αντικειμένων και της διάρκειάς τους σε ώρες κατάρτισης.

3.
4.
5.

6.
7.

Σημειώνεται ότι το ιστορικό θα πρέπει να παραθέτει σε ξεχωριστό πίνακα την
εμπειρία του ΚΔΒΜ που αφορά σε συνεργασία με παραγωγικούςεπαγγελματικούς φορείς κι επιχειρήσεις. Εμπειρία η οποία δεν καταγράφει
σαφώς τη διάρκεια σε ώρες των υλοποιηθέντων προγραμμάτων κατάρτισης
δε θα λαμβάνεται υπόψη.
Σύνθεση και βιογραφικά της Ομάδας Έργου (υπευθύνου - εκπαιδευτών οργανωτών).
Περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης και παρακολούθησης του έργου.
Έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και του ΕΟΠΠΕΠ, από τα οποία
να αποδεικνύεται η αδειοδότηση του υποψηφίου φορέα ως ΚΔΒΜ, η ύπαρξη
δομής/δομών του στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, να καταγράφεται το σύνολο των
δομών του πανελληνίως και η συνολική δυναμικότητα του ΚΔΒΜ.
Βεβαίωση (απλό φωτοαντίγραφο) πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 (εάν
υπάρχει).
Έγγραφο (π.χ. ΑΠΔ, Υ/Δ) από το οποίο να προκύπτει η κάλυψη των
ελαχίστων απαιτήσεων απασχόλησης στελεχιακού δυναμικού των ΚΔΒΜ,
βάσει του 2ου Κεφαλαίου της υπ’ αριθ. 2262/52 απόφασης της Δ.ΥΠ.Α. για την
υλοποίηση του ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων που θα υποβληθούν είναι:
Η ύπαρξη πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 σε ισχύ.
Η εκπαιδευτική εμπειρία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Η εμπειρία συνεργασίας του ΚΔΒΜ με παραγωγικούς - επαγγελματικούς
φορείς κι επιχειρήσεις.
Δ.
Η εμπειρία της Ομάδας Έργου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του
διοικητικού προσωπικού.
Ε.
Η μεθοδολογία υλοποίησης και παρακολούθησης του έργου.
Α.
Β.
Γ.

Σημειώνεται, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ότι, βάσει της παραπάνω
απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΘ, οι προτεινόμενες στις
επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου θεματικές ενότητες των προαναφερόμενων
προγραμμάτων είναι οι εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ,
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΞΑΓΩΓIKO MARKETING
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ E-SHOP - DIGITAL
MARKETING
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων στο Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 29, 546 24 Θεσσαλονίκη), είναι
η Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ, (υπεύθυνος Γιώργος Εμμανουηλίδης, τηλ.
2310-370181).
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