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(δ.τ. Κεοςοε)

Αναμενόμενα Οφέλη του Έργου
Οι ωφελούμενοι με την παρακολούθηση των Προγραμμάτων 

Κατάρτισης θα αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και επίκαι-
ρες γνώσεις που καθιστούν τα συγκεκριμένα αντικείμενα σύγ-
χρονα και επίκαιρα και  παράλληλα θα ενισχύσουν ουσιωδώς την 
προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την 
επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προ-
σφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις 
αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τα προγράμματα συνδέονται με τα ήδη Πιστοποιημένα Επαγ-
γελματικά Περιγράμματα: Τεχνικός αμπελουργίας- Οινοποιίας, 
Διακινητής οίνων – ποτών, Τεχνικός ποτοποιίας – Αποσταγματο-
ποιίας, Οινοχόος, Στέλεχος υποστήριξης marketing, Υπεύθυνος 
Αγροτουριστικής Μονάδας, Διοργανωτής τουριστικών πακέ-
των, Οικοξεναγός, Πωλητής Λιανικής, Εξωτερικός πωλητής, Στέ-
λεχος Εξαγωγικού εμπορίου. 

Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποί-
ηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/δε-
ξιοτήτων, από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα  και αναμένεται να συμβάλουν θετικά στην κινητικότη-
τα των εργαζομένων και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς 
τους.

α/α ΘΕΜαΤΙΚΟ αΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ αΡΙΘΜΟΣ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ αΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 584

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 95
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 215
3 ΗΠΕΙΡΟΣ 69
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70
5 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 135

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΣΤαΔΙΟ ΜΕΤαΒαΣΗΣ 217
6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 33
7 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 60
8 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 20
9 ΚΡΗΤΗ 44

12 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 40
10 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 20

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ αΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 180
11 ΑΤΤΙΚΗ 119
13 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 61

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 981

Περιφερειακή κατανομή Προγραμμάτων 
Κατάρτισης

Η Περιφερειακή κατανομή των 981 ωφελουμένων έχει ως 
εξής: 



Μεθοδολογία / τρόπος υλοποίησης 
προγραμμάτων κατάρτισης

Τα προγράμματα ανεξαρτήτως  διάρκειας (100 ή 80 ωρών) θα 
περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική εκπαίδευση. 

Η διάρκεια των προγραμμάτων ανά θεματικό αντικείμενο έχει 
ως εξής:

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο 
της εξ’ ολοκλήρου τηλεκατάρτισης* (σύγχρονη και ασύγχρο-
νη τηλε - εκπαίδευση).  

* Η επιλογή της μεθόδου της εξ’ ολοκλήρου τηλεκατάρτισης γίνεται με 
γνώμονα τα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η πανδημία covid 19 
και την από 03/04/2020 «Ενημέρωση Δικαιούχων ΕΚΤ» από την ΕΥΔ ΕΠΑ-
ΝΕΚ.

Γενικά Στοιχεία Έργου Ωφελούμενοι του Έργου 
και κριτήρια επιλογήςΤο Έργο «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙα» με φορέα υλοποίησης τον Κλαδικό 

Εθνικό αγροτικό Συνεταιρισμό αμπελοοινικών προϊόντων, 
συνδέεται με τον Αγροδιατροφικό Τομέα – Βιομηχανία Τροφί-
μων, ο οποίος είναι ένας από τους 9 Στρατηγικούς Τομείς της 
χώρας. Αντικείμενο της πράξης είναι η Κατάρτιση και Πιστο-
ποίηση 981 ωφελούμενων / εργαζομένων του ιδιωτικού το-
μέα στη βάση 5 θεματικών αντικειμένων:
1. Γευσιγνώστης Οίνων
2. Στέλεχος διαδικτυακού Marketing Οινοποιητικών  

Προϊόντων
3. Στέλεχος Ανάπτυξης Οινοτουρισμού
4. Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών 

Προϊόντων
5. Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών προϊόντων

Σκοπός του Έργου είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανό-
τητας 981 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλά-
δου και επιχείρησης που απασχολούνται), μέσω της αναβάθμι-
σης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, καθώς και ο εφοδιασμός 
τους με πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες & ικανότητες προσαρμο-
σμένες στις συνεχείς αλλαγές και τις νέες αναπτυξιακές προκλή-
σεις που δημιουργούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και 
την αγορά εργασίας.

Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποί-
ηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ δε-
ξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από 
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με 
το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει 
να συμμετέχουν υποχρεωτικά στις εξετάσεις πιστοποίησης των 
γνώσεων / δεξιοτήτων που απέκτησαν. 

Στις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης του Έργου μπο-
ρούν να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα.

Εργαζόμενος θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπη-
ρεσίες σε εργασιακή σχέση που υφίσταται:

α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό 
δίκαιο,

β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία 
το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας 
με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και 
να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των 
υπηρεσιών,

γ) εφ’ όσον το ακαθάριστο εισόδημα των υπηρεσιών των ερ-
γαζομένων καταχωρείται στον Πίνακα 4 – ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ-
ΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ του εντύπου Ε1 της Δή-
λωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Από την συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης - πιστοποί-
ησης της παρούσας πρόσκλησης εξαιρούνται οι αυτοαπασχο-
λούμενοι κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες και εκείνων , που για σκο-
πούς φορολογίας εισοδήματος το εισόδημα θεωρείται ως εισό-
δημα από μισθωτή εργασία  (περίπτ. στ, παράγρ. 2 , άρθρο 12 
του ΚΦΕ).

Ειδικά για τις κατηγορίες εργαζομένων με εποχιακή απασχό-
ληση, αυτοί δύναται να είναι ωφελούμενοι ακόμα και αν λαμβά-
νουν ειδικό εποχιακό επίδομα. Επισημαίνεται ότι από την συμ-
μετοχή στο πρόγραμμα αποκλείονται όσοι είναι άνεργοι ή/και 
λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων στη βάση συγκε-
κριμένης μοριοδότησης είναι τα εξής:

1. Χρόνος προϋπηρεσίας
2. Σχέση εργασίας – Καθεστώς απασχόλησης
3. Ηλικία
4. Συνάφεια εκπαίδευσης με το θεματικό αντικείμενο των 

προγραμμάτων

α/α ΘΕΜαΤΙΚΟ αΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙαΡΚΕΙα 
ΣΕ ΩΡΕΣ

1. Γευσιγνώστης Οίνων 100

2. Στέλεχος διαδικτυακού Marketing 
Οινοποιητικών Προϊόντων 80

3. Στέλεχος Ανάπτυξης Οινοτουρισμού 80

4. Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου 
Οινοποιητικών Προϊόντων 100

5. Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών προϊόντων 100

Όλα τα προγράμματα είναι επιδοτούμενα 
για τους συμμετέχοντες με 5€ (μικτά) 

ανά ώρα κατάρτισης


