
 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μητρώο Εκπαιδευτών / 
Εκπαιδευτριών Προγραμμάτων Κατάρτισης 

 
Η εταιρεία Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο 
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών/Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την 
Περιβαλλοντική Διαχείριση» με κωδικό ΟΠΣ 5003030 και δικαιούχο την Ένωση Ελλήνων Χημικών, η οποία 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, συγκροτεί 
μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης: 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

1 Επιστημονικοί/Τεχνικοί Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών 

2 Επιστημονικοί /Τεχνικοί Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων 

 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα:  
• Υλοποιούνται πανελλαδικά από το Μάιο έως και τον Δεκέμβριο 2021.  
• Πραγματοποιούνται με την μέθοδο E-Learning (Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλε-εκπαίδευση) – μέσω 

ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας).  
• Βασίζονται σε ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό.  
• Έχουν συνολική διάρκεια 80 ωρών, η οποία κατανέμεται σε 16 ώρες σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης και σε 64 

ώρες ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης και πραγματοποιούνται εντός 8 εβδομάδων.  
• Οδηγούν στην λήψη αναγνωρισμένων πιστοποιητικών, από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC/17024, έπειτα από την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της συμμετοχής 
των καταρτιζομένων σε διαδικασία αποτίμησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 
(πιστοποίηση).  

Οι 16 ώρες της σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης τοποθετούνται σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες την εβδομάδα 
και διαμορφώνονται με βάση το ωράριο εργασίας των καταρτιζομένων, λαμβάνοντας υπόψη και τους 
περιορισμούς του έργου όπως είναι:  
• Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες και 

διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/εργαζομένων. 
• Η ημερήσια εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα. 
• Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες, ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης στο οποίο επιθυμούν να αιτηθούν για 
να διδάξουν, αξιολογούνται σύμφωνα:  

• Με προαπαιτούμενα κριτήρια τα οποία αποτελούν τα ελάχιστα προσόντα συμμετοχής (στην περίπτωση 
που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει αποκλείεται από την ένταξη του στο μητρώο).  

• Με επιθυμητά κριτήρια, τα οποία βαθμολογούνται σύμφωνα με το Παράρτημα 1.   
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων εκπαιδευτών/τριών γίνεται μετά τον έλεγχο αντιστοιχίας των συνημμένων 
δικαιολογητικών τους με τα δηλωθέντα στοιχεία.  



 

• Προσόντα που δηλώνονται στην αίτηση και δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή (επισύναψη) των 
αντίστοιχων πιστοποιητικών δε θα ληφθούν υπόψη. 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να κάνουν αίτηση για όσα θεματικά αντικείμενα επιθυμούν.  
• Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά (επισύναψη αρχείων pdf): Αίτηση, Βιογραφικό 

σημείωμα, Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ ή εξαίρεση, τα απαραίτητα αποδεικτικά για τις σπουδές, τη 
διδακτική και εργασιακή τους εμπειρία και όποιο άλλο προσόν προαπαιτείται ή μοριοδοτείται σύμφωνα 
με τον πίνακα του παραρτήματος 1, καθώς και Δήλωση Συγκατάθεσης για την επεξεργασία των 
προσωπικών τους δεδομένων,  στην ηλεκτρονική δ/νση info@kekdiastasi.edu.gr  

• Η αίτηση διατίθεται από την ιστοσελίδα της Διάστασης Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: 
https://www.kekdiastasi.edu.gr/  

• Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο 210 6985820 ή στην ηλεκτρονική δ/νση info@kekdiastasi.edu.gr  

• Η πρόσκληση θα είναι ανοικτή καθόλη την περίοδο υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
• Η διαδικασία ένταξης στο Μητρώο, επαναλαμβάνεται σε 15νθήμερη βάση, με έναρξη την περίοδο 

υποβολής έως 15/5/2021. 
 

Σημειώνεται ότι:  
• η επιτυχής ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών δε συνεπάγεται αυτομάτως συνεργασία με την εταιρεία 

Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε. . Αυτή θα προκύπτει έπειτα από την 
συγκρότηση των τμημάτων και λαμβάνοντας υπόψη τα ωράρια υλοποίησης και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του εκάστοτε τμήματος, την διαθεσιμότητα των εκπαιδευτών αλλά και οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο απαιτείται για την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης και κατ’ επέκταση του έργου.  

• το μητρώο δύναται να χρησιμοποιηθεί και για άλλα εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά έργα που υλοποιεί ή 
υλοποιήσει η Διάσταση ή και ο Δικαιούχος Φορέας. 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
Η εταιρεία Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε. θα προβεί σε επεξεργασία και θα τηρήσει 
αρχείο προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής. Τα 
δεδομένα αυτά συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της αξιολόγησης των 
υποψηφίων προς ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών, της παροχής ενημέρωσης για το έργο, της υλοποίησης των 
διαδικασιών του έργου, και της στατιστικής επεξεργασίας και της πληροφόρησης για αντίστοιχα έργα.  
Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς 
αυτούς και για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.  
Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται, δεν κοινοποιούνται και δεν διατίθενται καθ’οιονδήποτε τρόπο 
σε τρίτους με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αυτό απαιτείται για τον σκοπό της συμμόρφωσης προς 
έννομη υποχρέωση .  
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα 
πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη 
φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, 
περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, 
καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  
Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει 
οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε 
το αντίστοιχο αίτημά σας επικοινωνώντας με το email dpo@kekdiastasi.edu.gr  
  

mailto:info@kekdiastasi.edu.gr
https://www.kekdiastasi.edu.gr/
mailto:info@kekdiastasi.edu.gr
mailto:dpo@kekdiastasi.edu.gr


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Κάτοχος Τίτλου Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  ΝΑΙ ΟΧΙ  

1. Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας στο γενικό μητρώο 
πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε 
ΣΤΕΠ 2113-Χημικοί*. 

Ή 
2. Εξαίρεση από το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

Ε.Ο,Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 19 του 
ν. 4452/2017 (Α΄ 17) ** 

ΝΑΙ ΟΧΙ  

Προσδιορίστε Πιστοποίηση 
ΝΑΙ              ΟΧΙ 

Εξαίρεση 
ΝΑΙ              ΟΧΙ 

* Συμπληρωματικά και μόνο σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι ανάγκες υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

από το συγκεκριμένο ΣΤΕΠ 2113, γίνονται αποδεκτές οι πιστοποιήσεις σε ΣΤΕΠ που παρουσιάζονται στους πίνακες στο 
Παράρτημα 2.   
** Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι., τα μέλη Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. (παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17)). 

 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Εκπαιδευτική επάρκεια 

Επιμορφωτικό σεμινάριο άνω των 50ωρων από φορείς διά βίου μάθησης 
στο αντικείμενο εκπαίδευσης εκπαιδευτών 

ΝΑΙ=10. 
ΟΧΙ=0. 

5% 

Εκπαίδευση 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφής με το θεματικό αντικείμενο 
ΝΑΙ=15 
ΟΧΙ=0 

20% 
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών συναφής με το θεματικό αντικείμενο 

ΝΑΙ=20 
ΟΧΙ=0 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε άλλο θεματικό αντικείμενο 
ΝΑΙ=5 
ΟΧΙ=0 

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών σε άλλο θεματικό αντικείμενο 
ΝΑΙ=10 
ΟΧΙ=0 

Διδακτική Εμπειρία 

Διδακτική εμπειρία σε ενηλίκους στη μη τυπική εκπαίδευση στο θεματικό 
αντικείμενο (εξαιρούνται οι ώρες διδακτικής εμπειρίας σε ενηλίκους με 
χρήση ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας) 

0-50 ώρες=5 
51-150 ώρες =10 
>150 ώρες =15 

20% 

Διδακτική εμπειρία σε ενηλίκους στη μη τυπική εκπαίδευση στο θεματικό 
αντικείμενο με χρήση ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

ΝΑΙ=15 
ΟΧΙ=0 

Διδακτική εμπειρία σε ενηλίκους στη μη τυπική εκπαίδευση σε άλλο 
θεματικό αντικείμενο (εξαιρούνται οι ώρες διδακτικής εμπειρίας σε 
ενηλίκους με χρήση ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας) 

0-50 ώρες=0 
51-150 ώρες =5 
>150 ώρες =10 

Διδακτική εμπειρία σε ενηλίκους στη μη τυπική εκπαίδευση σε άλλο 
θεματικό αντικείμενο, με χρήση ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

ΝΑΙ=10 
ΟΧΙ=0 

Διδακτική εμπειρία στην τυπική τριτοβάθμια εκπαίδευση 
1-4 6μηνα=4 
5-8 6μηνα=7 
>8 6μηνα=10 

Εργασιακή εμπειρία 

Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικό φορέα ή ακαδημαϊκό ίδρυμα συναφής 
με το θεματικό αντικείμενο 

0 – 5 =0 
6-12 μήνες=5 
>12 μήνες=10 

20% 



 

Εργασιακή εμπειρία συναφής με το πεδίο (εξαιρείται η διδακτική εμπειρία 
στη μη τυπική εκπαίδευση) 

1-3 έτη=5 
>3-6 έτη=7 
>6 έτη=10 

Λοιπά Στοιχεία  

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 
(τουλάχιστον 50 σελίδων) συναφούς με το αιτούμενο θεματικό αντικείμενο 

ΝΑΙ=10 
ΟΧΙ=0μον. 

15% 
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 
(τουλάχιστον 50 σελίδων) σε άλλο θεματικό αντικείμενο 

ΝΑΙ=5 
ΟΧΙ=0 

Δημοσιεύσεις: τουλάχιστον τρεις (3) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά / μονογραφίες / συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους/εκθέσεις 

ΝΑΙ=5 
ΟΧΙ=0 

Συνέντευξη 

Επικοινωνιακή ικανότητα 0-5  

20% 
Κατανόηση της φύσης και των χαρακτηριστικών του Έργου 0-5  

Ικανότητα σύνδεσης του συγκεκριμένου θεματικού αντικειμένου με τις 
ανάγκες της ομάδας-στόχου 

0-5  

Εξοικείωση με τη συμμετοχική μεθοδολογία στην εκπαίδευση ενηλίκων 0-5  

 
Σημειώνεται ότι: 

• Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α 
ή το Ι.Τ.Ε. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας. 

• Ως βαθμολογούμενη εργασιακή εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή με 
σύμβαση έργου στο δημόσιο/ιδιωτικό τομέα, μετά από την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον 
όποιο ο/η εκπαιδευτής/τρια συμμετέχει στη διαδικασία. 

• Για τους τρόπους τεκμηρίωσης της εργασιακής και διδακτικής εμπειρίας, δείτε το Παράρτημα 3. 
  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π  - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΠ  

 

Συμπληρωματικά και μόνο σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι ανάγκες υλοποίησης των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων από το ΣΤΕΠ 2113- Χημικοί, γίνονται αποδεκτές οι πιστοποιήσεις σε ΣΤΕΠ,  
 

• Για το θεματικό Αντικείμενο «Επιστημονικοί/Τεχνικοί Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων Τροφίμων και 
Ποτών»: 

Εκπαιδευτική Ενότητα ΣΤΕΠ Εκπαιδευτών  
Εθνική και Ενωσιακή 
νομοθεσία των τροφίμων  
 

2313 Γεωπόνοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
2313-6 Επιστήμης και Τεχνολογίας τροφίμων 
2340 Κτηνίατροι 
2291     Χημικοί μηχανικοί 
1222 Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων 
ορυχείων, μεταποίησης και ενέργειας 
1229 Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων 
μ.α.κ. 
1235 Διευθυντές προμηθειών και διανομών 
1320 Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών εξορυκτικών και 
μεταποιητικών επιχειρήσεων 
1399 Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών επιχειρήσεων μ.α.κ. 

Διεθνή πρότυπα, συστήματα 
ποιότητας και πιστοποίησης  

Ορθές Πρακτικές στις 
επιχειρήσεις τροφίμων  

 

• Για το θεματικό Αντικείμενο «Επιστημονικοί /Τεχνικοί Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 
Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων»: 

Εκπαιδευτική Ενότητα ΣΤΕΠ Εκπαιδευτών  
Περιβαλλοντική διαχείριση 
και αειφόρος ανάπτυξη  

1237 Διευθυντές μονάδων έρευνας και ανάπτυξης 
2233 Μηχανολόγοι μηχανικοί 
2291     Χημικοί μηχανικοί 
2313 Γεωπόνοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
3111 Τεχνολόγοι φυσικοχημικών επιστημών 
3119 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί φυσικοχημικών επιστημών και μηχανικής μ.α.κ. 
3222 Τεχνολόγοι υγιεινής, δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος 
3181 Επιθεωρητές κτιρίων και πυρασφάλειας 
3182 Επιθεωρητές ασφάλειας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου 
 

Περιβάλλον και Παραγωγή 

Περιβαλλοντικός Έλεγχος  

Καλές Πρακτικές 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Υγεία και ασφάλεια στην 
εργασία (πρότυπο OHSAS 
18001) 

 

 

 

  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΤΡΟΠΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  
 
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διαρκείας της εργασιακής 
εμπειρίας, είναι τα έξης:  
 
1. Για τους μισθωτούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα:  

• Βεβαιώσεις φορέων / εργοδότη από τις οποίες να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της 
εργασιακής εμπειρίας.  
ή  

• Αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας.  
 
2. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:  

• Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη 
χρονική διάρκεια και το είδος της εργασιακής εμπειρίας.  

 
3. Όταν η εργασιακή εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:  

• Βεβαιώσεις εργοδότη, στις οποίες να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του 
ενδιαφερομένου, ή συμβάσεις εργασίας / έργου. Για γλώσσες πέρα των ελληνικών και των αγγλικών, οι 
βεβαιώσεις χρειάζεται να είναι μεταφρασμένες από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών ή από δικηγόρο.  

 
4. Διδακτική εμπειρία Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα  

• Βεβαιώσεις στις οποίες να αναφέρονται οπωσδήποτε:  
o το διδαχθέν/τα διδαχθέντα μαθήματα  
o τα εξάμηνα της διδακτικής απασχόλησης.  

ή  
• Προσκόμιση σχετικών συμβάσεων παροχής εκπαιδευτικού έργου όπου φαίνονται τα εξάμηνα 

διδασκαλίας.  
ή  

• Προσκόμιση παραστατικών πληρωμής στα οποία να φαίνεται το είδος του θεματικού αντικειμένου και τα 
εξάμηνα διδασκαλίας.  

 
5. Διδακτική εμπειρία στη μη τυπική εκπαίδευση σε φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα  

• Βεβαιώσεις στις οποίες να αναφέρονται οπωσδήποτε:  
o το διδαχθέν/τα διδαχθέντα μαθήματα  
o η διάρκεια της διδακτικής απασχόλησης σε ώρες.  

ή  
• Προσκόμιση σχετικών συμβάσεων παροχής εκπαιδευτικού έργου.  

ή  
• Προσκόμιση παραστατικών πληρωμής στα οποία να φαίνεται ευκρινώς το είδος του θεματικού 

αντικειμένου και η διάρκεια των ωρών εκπαίδευσης.  
 
Όλα τα δικαιολογητικά αναφορικά με τους τίτλους σπουδών θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση περί γνησιότητας. 
 
  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
Αντικείμενο του έργου είναι η στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και η αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων 1200 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους), σε εκπαιδευτικά 
αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης της χώρας, Αγροδιατροφή – 
Βιομηχανία Τροφίμων & Περιβάλλον.  
Η υλοποίηση του αποσκοπεί στην απόκτηση από τους εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν, πρόσθετων 
γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη βελτίωση των προσωπικών 
δεξιοτήτων των ωφελούμενων, στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας τους στο σύγχρονο εργασιακό 
περιβάλλον, στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας 
και εξέλιξης.  
Το Έργο με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών/Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία 
Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση» με κωδικό ΟΠΣ 5003030 και δικαιούχο την Ένωση Ελλήνων 
Χημικών, υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η 
συγχρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από τους Άξονες Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, 
επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και 02Σ «Προσαρμογή 
εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά 
Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» και εντάσσεται στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 08 «Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» και της επενδυτικής 
προτεραιότητας 8v «Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές», 
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).  
Στο πλαίσιο της Πράξης, η Ένωση Ελλήνων Χημικών έχει αναθέσει, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, την 
υλοποίηση των ενεργειών κατάρτισης στον Πιστοποιημένο φορέα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Διάσταση 
Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, ο οποίος θα εξασφαλίζει και την πιστοποίηση των γνώσεων και 
δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.  
Επαγγελματική Κατάρτιση  
Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 80 
ωρών, εκτός ωραρίου εργασίας, στα ακόλουθα εκπαιδευτικά αντικείμενα:  
1. Επιστημονικοί/Τεχνικοί Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών  
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας σε 
θέματα που αφορούν κυρίως στην ορθή εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών / χειρισμών αλλά και της κείμενης 
νομοθεσίας (εθνικής και διεθνούς) κατά την παραγωγή, επεξεργασία, επισήμανση, πιστοποίηση, αποθήκευση, 
μεταφορά, διακίνηση, διάθεση ασφαλών τροφίμων. Επιπλέον, η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για την  ανάπτυξη 
και διαχείριση της καινοτομίας στο πεδίο εφαρμογής, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών / υπηρεσιών 
και την έμπρακτη εφαρμογή της αειφορίας στο αντικείμενο τους.  
2. Επιστημονικοί/Τεχνικοί Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων  
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας σε 
θέματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιθεώρηση 
συστημάτων που αφορούν στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού, τη μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτού, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία του προσωπικού, και την 
αναβάθμιση της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για την  
ανάπτυξη και διαχείριση της καινοτομίας στο πεδίο εφαρμογής, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών 
/ υπηρεσιών και την έμπρακτη εφαρμογή της αειφορίας στο αντικείμενο τους. 
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