
 Αποκλειστική δωρεά:   Μια δράση του: 

ετών



 Αποκλειστική υποστήριξη: 

Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης 

ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής 

Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) 

Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ», το ΣΕΒ-

ΙΒΕΠΕ, με την αποκλειστική δωρεά του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ,

προσφέρει δωρεάν προγράμματα κατάρτισης σε 1000 άνεργους νέους, ηλικίας 

από 25 έως 40 ετών, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και 

πιστοποιήσεις που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά 

εργασίας.  

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης 

(ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) είναι ο εκπαιδευτικός βραχίονας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & 

Βιομηχανιών και προσφέρει με ιδιαίτερη επιτυχία και για περισσότερα από 30 

χρόνια καινοτόμα και στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.  



 Αποκλειστική υποστήριξη: 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους νέους 25-40 ετών, αποφοίτους  Λυκείου, 

Ι.Ε.Κ., AΤΕΙ, ΑΕΙ και με σχετική προϋπηρεσία, όπου η παρακολούθηση του 

προγράμματος το απαιτεί. Τα άτομα που θα κάνουν αίτηση θα πρέπει να  είναι άνεργοι 

κατά τη χρονική στιγμή της υποβολή της αίτησης και να παραμένουν άνεργοι μέχρι και 

το πέρας του μαθήματος που θα παρακολουθήσουν. 

ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ 

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω 

θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, ώστε οι νέοι να βελτιώσουν τη θέση τους στην 

αγορά εργασίας και να αυξήσουν τις πιθανότητες να βρουν εργασία.  

Σε ορισμένες ειδικότητες παρέχεται και δυνατότητα εξέτασης από συνεργαζόμενους  

φορείς πιστοποίησης, ώστε να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά γνώσεων, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2014 και θα διαρκέσει μέχρι περίπου τα 

μέσα του 2015 με στόχο να εκπαιδευτούν 1000 άτομα. Λεπτομερές πρόγραμμα 

μαθημάτων θα ανακοινωθεί μετά την υποβολή των αιτήσεων. Όταν ο αριθμός των 

αιτήσεων ξεπεράσει τον επιθυμητό αριθμό, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ-

ΙΒΕΠΕ σχετική ανακοίνωση. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Τα προγράμματα θα διεξαχθούν πανελλαδικά στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του 

ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Πάτρα.  

Ακολουθεί 2σέλιδο με τις 21 ειδικότητες / μαθήματα του Προγράμματος. 
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Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Κτήρια

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση 
Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμάτων

Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων & Εγκαταστάσεων 
Θέρμανσης

Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτροτεχνίτης - Ασφάλεια από 
Ηλεκτρολογικό Κίνδυνο

Ηλεκτρολόγος - Αυτοματιστής - Ασφάλεια από  
Ηλεκτρολογικό Κίνδυνο

Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού. Βασικές και 
Πρακτικές Γνώσεις για την Ένταξη στη Βιομηχανία

Έλεγχος & Συντήρηση Καυστήρων Υγρών και 
Αερίων Καυσίμων - Ασφάλεια σε Καυστήρες

Γενικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας στη 
Βιομηχανία

Τεχνίτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Βασικές Γνώσεις και Δεξιότητες Πληροφορικής  
Επεξεργασία Κειμένου - Υπολογιστικά Φύλλα    
(Βασικό Επίπεδο)

Βασικές Γνώσεις και Δεξιότητες Πληροφορικής   
Παρουσιάσεις - Υπηρεσίες Διαδικτύου    
(Βασικό Επίπεδο)
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13

Σχεδίαση με Χρήση AUTOCAD 2D
(Ανάπτυξη Αρχιτεκτονικού & Μηχανολογικού Σχεδίου 
2 Διαστάσεων)

Web Marketing και Επικοινωνία μέσω Social Media

14 E - Commerce

15 Proiect Management & MS Project 2010

16 Οι Διαδικασίες των Εξαγωγών

17 Βοηθοί Λογιστών

18
Οργάνωση και Διαχείριση Αποθήκης - 
Βελτιστοποίηση Μεταφορών

19 Πώληση και Άριστη Εξυπηρέτηση του Πελάτη

Τα ανωτέρω προγράμματα θα πραγματοποιηθούν 
σε επαναλαμβανόμενους κύκλους ανάλογα με την 

πληρότητα των τμημάτων ανά τρίμηνο.

20 Τουριστικό Marketing

21 Τουριστικά Επαγγέλματα:
Το Επάγγελμα του Receptionist



                                                                                    Αποκλειστική υποστήριξη: 
 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Σε κάποιες από τις ειδικότητες/μαθήματα μετά το πέρας των ωρών διδασκαλίας, όσοι 

εκ των εκπαιδευθέντων επιθυμούν μπορούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις που 

διεξάγονται από ανεξάρτητο φορέα και να λάβουν, αν περάσουν επιτυχώς τις 

εξετάσεις, σχετικά πιστοποιητικά. Πιστοποίηση μπορούν να λάβουν όσοι 

παρακολουθήσουν τα ακόλουθα μαθήματα:  

Προγράμματα  

 

Τίτλος Πιστοποίησης 

 

Ενεργειακοί Επιθεωρητές 

 Κτήρια 
 

Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης, 

όπως προβλέπει το ΚΕΝΑΚ 

Ενεργειακοί Επιθεωρητές  

Λέβητες & καυστήρες 
 

Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης, 

όπως προβλέπει το ΚΕΝΑΚ 

Βασικές Γνώσεις & Δεξιότητες Πληροφορικής 

Επεξεργασία Κειμένου – Υπολογιστικά Φύλλα 

Βασικό Επίπεδο 

 

Πιστοποίηση στις Βασικές Δεξιότητες για 

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 

Επεξεργασία Κειμένου - Υπολογιστικά Φύλλα  

Βασικό Επίπεδο 

Βασικές Γνώσεις & Δεξιότητες Πληροφορικής 

Παρουσιάσεις – Υπηρεσίες Διαδικτύου  

Βασικό Επίπεδο 

 

Πιστοποίηση στις Βασικές Δεξιότητες για 

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 

Παρουσιάσεις – Υπηρεσίες Διαδικτύου  

Βασικό Επίπεδο 

Σχεδίαση με Χρήση 

 AUTOCAD 2D 
 

Πιστοποίηση Ανάπτυξης Αρχιτεκτονικού & 

Μηχανολογικού Σχεδίου 2 Διαστάσεων 

Project Management &  
MS Project 2010 

 
Πιστοποιητικό ΜS Project 2010  

 (Exam 70 - 178) 

Τουριστικά Επαγγέλματα: 

Το Επάγγελμα του Receptionist  
 

Πιστοποιημένος Υπάλληλος Υποδοχής 
Ξενοδοχείου 



                                                                                    Αποκλειστική υποστήριξη: 
 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα δηλώνουν συμμετοχή  στο πρόγραμμα μέσω 

ηλεκτρονικής αίτησης, στην οποία θα μπορούν να δηλώνουν έως 3 

ειδικότητες/μαθήματα που τους ενδιαφέρει να παρακολουθήσουν με σειρά 

προτεραιότητας από 1 (πρώτο σε προτίμηση από τα 3) έως 3 (τελευταίο σε προτίμηση). 

Δεν θα δοθεί συγκεκριμένος χρόνος για την κατάθεση της αίτησης από τους 

υποψήφιους, λόγω και του μεγάλου αριθμού των υποψήφιων που επιθυμούμε να 

εκπαιδευτούν. Επομένως, αφού συμπληρωθεί ικανός αριθμός ατόμων για κάθε 

ειδικότητα/μάθημα, θα διενεργείται η επιλογή των εκπαιδευομένων με βάση τα τυπικά 

προσόντα που αναγράφονται στην αίτηση και τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι 

προδιαγραφές της/του συγκεκριμένης/ου ειδικότητας/μαθήματος, που αναγράφονται 

στην περιγραφή των μαθημάτων (για παράδειγμα, το μάθημα για τους ενεργειακούς 

επιθεωρητές μπορούν να το παρακολουθήσουν μόνο άτομα που έχουν πτυχίο σε 

συγκεκριμένες ειδικότητες).  

Υπάρχουν 3 κατηγορίες κριτηρίων που θα χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση: 

Γενικά κριτήρια 

 Ανεργία (μόνο άνεργοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα). Η 
πιστοποίηση της ανεργίας γίνεται:  

o για όλους πλην των μηχανικών, με την αναφορά του αριθμού της κάρτας 
ανεργίας και την αποστολή αντιγράφου του εκκαθαριστικού του 
υποψηφίου για το οικονομικό έτος 2014 ή, στην περίπτωση που ο 
υποψήφιος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, 
αποστολή σχετικής βεβαίωσης από την εφορία για τη μη υποχρέωσή του 
αυτή.  

o για τους μηχανικούς απαιτείται αναφορά του αριθμού μητρώου του ΤΕΕ 
ή βεβαίωση του τεχνικού επιμελητηρίου (ΤΕΕ) που αναφέρει ότι ο 
υποψήφιος είναι μέλος του ΤΕΕ και αποστολή αντιγράφου του 
εκκαθαριστικού του υποψηφίου για το οικονομικό έτος 2014 ή, στην 
περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής 
δήλωσης, αποστολή σχετικής βεβαίωσης από την εφορία για τη μη 
υποχρέωσή του αυτή.  

Σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2014 δεν 
ανταποκρίνεται στην παρούσα οικονομική κατάσταση του υποψηφίου (δηλαδή 
αν ο υποψήφιος εργαζόταν το 2013, αλλά σήμερα είναι άνεργος), απαιτείται 
υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 105 -με το γνήσιο της υπογραφής- που να 
αναφέρει την παραπάνω αλλαγή. 



                                                                                    Αποκλειστική υποστήριξη: 
 

 

 Ηλικία: στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος άνεργοι από 25-40 ετών 
 

Αν δεν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια, ο υποψήφιος δεν ελέγχεται περαιτέρω. 

 

Κοινωνικά κριτήρια 

 Χρόνος σε ανεργία: θα προηγούνται άτομα με μεγαλύτερο χρόνο σε ανεργία 

 Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες: θα προηγούνται άτομα από μονογονεϊκές 
οικογένειες, οικογένειες όπου κανένας γονέας δεν εργάζεται, κ.λπ. 

 
Ειδικά κριτήρια 

 Επίπεδο γνώσεων: ανάλογα με τις απαιτήσεις της ειδικότητας / μαθήματος που 
αναγράφονται στην περιγραφή των μαθημάτων 
 

Αν κάποιος υποψήφιος έχει δηλώσει 3 ειδικότητες, θα γίνεται προσπάθεια να μπαίνει 

σε αυτήν που προτιμά περισσότερο, εκτός και αν δεν πληροί κάποιο από τα ειδικά 

κριτήρια. 

Τέλος, ο χρόνος υποβολής της αίτησης αποτελεί κριτήριο που θα συνυπολογίζεται στην 

περίπτωση που αυτό απαιτείται μετά από την εφαρμογή όλων των παραπάνω 

κριτηρίων. 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Σε κάθε μια από τις εκπαιδευτικές ενότητες γίνεται η θεωρητική παρουσίαση με τη 

βοήθεια του κατάλληλου εκπαιδευτικού εξοπλισμού και η πρακτική άσκηση με τον 

αντίστοιχο τεχνικό εξοπλισμό, όπου είναι απαραίτητο. Όλες οι εκπαιδευτικές μέθοδοι 

που θα χρησιμοποιηθούν βασίζονται στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και στην 

προώθηση της ενεργητικής μάθησης. 

Η ανάπτυξη των διαφόρων θεμάτων θα γίνει με πολλαπλές τεχνικές εκπαίδευσης, 

όπως: 

  Με σύντομες διαλέξεις του εκπαιδευτή 

  Με επίδειξη εκ μέρους του εκπαιδευτή 

  Με συζήτηση 

  Με την ερωτηματική μέθοδο 



                                                                                    Αποκλειστική υποστήριξη: 
 

 

  Με τη χρήση εκπαιδευτικών video 

  Με ασκήσεις επί χάρτου 

  Με καταιγισμό ιδεών, κ.λπ. 

 

Στην πρακτική άσκηση χρησιμοποιούνται: 

 μελέτες πραγματικών περιπτώσεων  

 παιγνίδια ρόλου  

 ομαδικές εργασίες (ομάδες εργασίας αναλαμβάνουν συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό έργο και στο τέλος αξιολογούνται για αυτό) 

 η εκπαιδευτική μέθοδος  «μαθαίνω κάνοντας (learning by doing)».  

Η πρακτική άσκηση γίνεται είτε στην αίθουσα είτε στα πιστοποιημένα εργαστήρια του 

ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.  

Σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα θα γίνονται τεστ αξιολόγησης για να τεκμηριωθούν οι 

γνώσεις των εκπαιδευομένων. Τα τεστ αυτά θα είναι: 

 πολλαπλής επιλογής 

 σωστού – λάθους 

 σύζευξης 

 συμπλήρωσης 

 σύντομης απάντησης 

 παρουσίαση εκπαιδευτικού έργου πρακτικής άσκησης  

 

 




