
Δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης 
γνώσεων και επαγγελματικών 

προσόντων

Εργαζόμενοι σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις

Επιδοτούμενη
Κατάρτιση με δωρεάν 

εκπαιδευτικό υλικό

13 αντικείμενα κατάρτισης 
διάρκειας 100 ωρών 

το καθένα

Υλοποίηση σε όλες τις  
Περιφερειακές Ενότητες 

της Κεντρικής Μακεδονίας

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις» με κωδικό ΟΠΣ 5010964 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Περιοχή υλοποίησης: Τα προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν 
σε όλες τις Περιφερειακές Ενόητες  της Κεντρικής Μακεδονίας: Θεσσαλονίκη, 
Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική 

Αιτήσεις συμμετοχής: Από Οκτώβριο 2018

Πληροφορίες: 
www.imegsevee.gr 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 545967, 2310 517843, 210 8846852 εσωτ. 318

Σε μια περίοδο 
που τα επαγγέλματα 
μετασχηματίζονται &  
η εργασία αλλάζει

Αναβάθμισε τα
επαγγελματικά
προσόντα και
τις δεξιότητές σου

Επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης εργαζομένων 
στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ        
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 



στα επιδοτούμενα 
σεμινάρια της 
Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 
που υλοποιεί το     
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Είσαι εργαζόμενος 
σε επιχείρηση του 
ιδιωτικού τομέα 
πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης 
και θέλεις να 
βελτιώσεις την 
επαγγελματική σου 
θέση; 

Πληροφορική τεχνολογία

• Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις 
πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών

• Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και δικτύων

Τουρισμός – επισιτισμός

• Διαχείριση μικρών τουριστικών 
μονάδων

• Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε 
μονάδες εστίασης

• Διαχείριση μονάδων εστίασης
• Ειδικός διαχείρισης και ασφάλειας 

τροφίμων
• Ειδικός διαχείρισης και εμπορίας 

βιολογικών προϊόντων 
• Ειδικός παραγωγής τροφίμων και 

ποτών

Γενικά θέματα

• Οργάνωση και λειτουργία 
μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων

• Πωλήσεις λιανικής – 
επικοινωνία με πελάτες 

• Διαχείριση εφοδιαστικής 
αλυσίδας

Περιβάλλον

• Ειδικός αντιμετώπισης 
προβλημάτων 
περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

• Ειδικός στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

Πάρε
μέρος

Οι 80 ώρες αφορούν θεωρητικά μαθήματα, ενώ οι υπόλοιπες 20 έχουν τη μορφή πρακτικής άσκησης 
με βιωματικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων. Οι θεματικές ενότητες στοχεύουν στην παράλληλη 
ανάπτυξη  εξειδικευμένων επαγγελματικών και οριζόντων – κοινωνικών δεξιοτήτων όπως οι ικανότητες 
οργάνωσης, η εργασία σε ομάδα, η υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Επιδότηση
καταρτιζόμενου 
 5 € ανά ώρα 
κατάρτισης

Δωρεάν 
εκπαιδευτικό 
υλικό & 
Βεβαίωση 
παρακολούθησης

Δωρεάν συμμετοχή 
σε διαδικασίες 
πιστοποίησης 
προσόντων και 
δεξιοτήτων, 
σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο 
ISO/IEC 17024

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει 
συνολική διάρκεια 100 ωρών


