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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων 
και δεξιοτήτων εργαζομένων στον 

ιδιωτικό τομέα”

Ε.Π.“Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία”

(ΕΠΑνΕΚ)
• Άξονες προτεραιότητας

-02 “Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων 
και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις 
νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις”

-02Σ “Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων 
και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις 
νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά 
Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο”

• Θεματικός στόχος
-08 “Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής 

απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού”

• Επενδυτική προτεραιότητα
-8ν “Προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 
αλλαγές”

Εντοπίζεται:
• στην αναβάθμιση των γενικών και ειδικών

επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων, και
δεξιοτήτων με άμεση θετική επίδραση στην
ενδυνάμωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας,
ικανότητας και ετοιμότητας

• στην επαγγελματική ανάπτυξη, εξέλιξη και ανέλιξη,
• στην αύξηση της αποδοτικότητας,
• στη διατήρηση επισφαλών θέσεων εργασίας,
• στην πρόσβαση σε επικαιροποιημένες και σύγχρονες

γνώσεις σύμφωνα με τις νέες τάσεις και εξελίξεις
στη ελληνική και διεθνή αγορά,

• στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
και δικαιωμάτων μέσα από τη διαδικασία
πιστοποίησης,

• στην αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών,
• στην καλλιέργεια της επαγγελματικής αυτογνωσίας,
• στη διαμόρφωση κουλτούρας με θετικό πρόσημο για

τη συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης
κατάρτισης και Διά βίου Μάθησης.

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

• εκπροσωπεί τους Ιδιοκτήτες
(Επιχειρήσεις) του Επαρχιακού Τύπου

• αναπτύσσει με το προτεινόμενο
σχέδιο δράσεις που έχουν ισχυρή
σύνδεση με τον στρατηγικό τομέα
«Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών»

• προωθεί τον καταστατικό της στόχο
για ενίσχυση και ανάπτυξη των μελών
της και των εργαζομένων

• παρουσιάζει τεκμηριωμένη διοικητική
και επιχειρησιακή ικανότητα για την
υλοποίηση της Πράξης

Η ΕΙΕΤ …..



…. στην ανάπτυξη / ενίσχυση της 
ψηφιακής  παρουσίας των 

εντύπων μέσων ενημέρωσης, με 
έμφαση στις έξυπνες συσκευές

Που εστιάζονται οι προκλήσεις;

Το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έχει
αναπτυχθεί με στόχο την 

κάλυψη των αναγκών 
κατάρτισης των 
εργαζομένων και 
πιστοποίησης των 

δεξιοτήτων

Ομάδα Στόχος - Ωφελούμενοι

600 Εργαζόμενοι του ιδιωτικού 
τομέα 

Και στις 13 Περιφέρειες της 
Χώρας



ΔΟΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δράση 1 Διαμόρφωση Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων

Δράση 2 Προσέλκυση, Επιλογή & 
Πληροφόρηση Ωφελουμένων

Δράση 3 Επαγγελματική Κατάρτιση

Δράση 4 Πιστοποίηση Προσόντων / 
Δεξιοτήτων

Δράση 5 Δημοσιότητα του σχεδίου 
δράσης

Δράση 6 Οργάνωση, Συντονισμός 
Παρακολούθηση & Διαχείριση 
του Σχεδίου Δράσης

ΣΤΟΧΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

Προγράμματα 
κατάρτισης και 
πιστοποίησης 
γνώσεων και 
δεξιοτήτων 

εργαζομένων των 
επιχειρήσεων

• Διαδικτυακή 
Δημοσιογραφία

• Ψηφιακή επεξεργασία 
εικόνας

• Σύγχρονες Τεχνικές 
Σχεδιασμού / 
Σελιδοποίησης 
Εντύπων.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ



ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Α/Α Τίτλος Προγράμματος Αριθμός 
Καταρτιζομένων

Συνολικές 
Ώρες 

Κατάρτισης 
1 Διαδικτυακή Δημοσιογραφία 200 80
2 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 200 80

3
Σύγχρονες Τεχνικές Σχεδιασμού /
Σελιδοποίησης Εντύπων

200 80

Το Εκπαιδευτικό Σχέδιο περιλαμβάνει 3 προγράμματα 

κατάρτισης - θεματικά αντικείμενα που αφορούν 600 

καταρτιζόμενους:



1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ                                       
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει πέντε

ευρύτερες περιοχές σε διάρκεια 80 ωρών κατάρτισης.



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ 

• Έννοια και πρακτική της διαδικτυακής δημοσιογραφίας 

• Νέοι τρόποι γραφής για το διαδίκτυο 

• Πλοήγηση σε διαδικτυακούς τόπους 

• Αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων 

• Συνεργατικά μοντέλα δημοσιογραφίας 

• Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στη δημοσιογραφία 

• Κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας στο διαδίκτυο 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Αναζήτηση, ανάλυση, έλεγχος αξιοπιστίας και σύνθεση δεδομένων 
και πληροφοριών από διαδικτυακές πηγές 

• Δημιουργία περιεχομένου στο διαδίκτυο 

• Εφαρμογή τεχνικών ελέγχου αξιοπιστίας της πληροφορίας στο 
διαδίκτυο 

• Αποτελεσματική επικοινωνία και γραφή 

• Διαχείριση παραπόνων αναγνωστών και έκτακτων καταστάσεων στο 
διαδίκτυο 

 


		ΓΝΩΣΕΙΣ



		· Έννοια και πρακτική της διαδικτυακής δημοσιογραφίας

· Νέοι τρόποι γραφής για το διαδίκτυο

· Πλοήγηση σε διαδικτυακούς τόπους

· Αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων

· Συνεργατικά μοντέλα δημοσιογραφίας

· Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στη δημοσιογραφία

· Κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας στο διαδίκτυο



		ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ



		· Αναζήτηση, ανάλυση, έλεγχος αξιοπιστίας και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών από διαδικτυακές πηγές

· Δημιουργία περιεχομένου στο διαδίκτυο

· Εφαρμογή τεχνικών ελέγχου αξιοπιστίας της πληροφορίας στο διαδίκτυο

· Αποτελεσματική επικοινωνία και γραφή

· Διαχείριση παραπόνων αναγνωστών και έκτακτων καταστάσεων στο διαδίκτυο









2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ                                       
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει τέσσερις

ευρύτερες περιοχές σε διάρκεια 80 ωρών κατάρτισης.



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                  
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ 

• Βασικές αρχές χρήσης ψηφιακών εικόνων 

• Βασικές τεχνικές επεξεργασίας εικόνας 

• Βιβλιοθήκες ψηφιακών εικόνων 

• Δυνατότητες συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων 

• Διαδικασία ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας από τη σύλληψη ως και την 
ένθεση / παρουσίαση 

• Αναγνώριση και εφαρμογή προχωρημένων λειτουργιών 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών επεξεργασίας εικόνας 
• Επεξεργασία εικόνων με στόχο την εξυπηρέτηση της δημιουργικής γραφής 

και ενημέρωσης  
• Αναγνώριση ψηφιακά επεξεργασμένων εικόνων 
• Υποστήριξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
• Ποιοτική αναβάθμιση δημοσιογραφικού έργου 

 



3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ                                       
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ& ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΝΤΥΠΩΝ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει πέντε

ευρύτερες περιοχές σε διάρκεια 80 ωρών κατάρτισης.

Εκτυπώσεις & 
παρουσίαση 

στο διαδίκτυο

Αρχές 
σχεδιασμού & 
σελιδοποίησης

Σχεδιασμός 
και 

διαχείριση 
περιεχομένου

Τεχνολογία 
παραγωγής & 
προεκτύπωσης

Εργαλεία 
σχεδιασμού & 
σελιδοποίησης 

εντύπων



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ& ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΝΤΥΠΩΝ

ΓΝΩΣΕΙΣ 

• Βασικές αρχές σχεδιασμού και σελιδοποίησης εντύπων 
• Γνώση διαδικασίας από το στάδιο του σχεδιασμού ως και της εκτύπωσης / 

παρουσίασης στο διαδίκτυο 
• Ορολογία γραφικών τεχνών και πολυμέσων 
• Ανάλυση παραμέτρων με και αντίληψη δυνατοτήτων μέσω λογισμικών 

σχεδιασμού και σελιδοποίησης 
• Διαχείριση περιεχομένου 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Χειρισμός λογισμικών σχεδιασμού και σελιδοποίησης εντύπων 
• Υλοποίηση γραφιστικών εργασιών μέσω Η/Υ 
• Χρήση εργαλείων και δυνατοτήτων σχεδίασης, μορφοποίησης, ειδικής 

επεξεργασίας (π.χ. εφέ), βελτίωσης σχεδίασης, αυτοματοποίησης, και 
ποιοτικής ολοκλήρωσης του περιεχομένου 

• Επίβλεψη παραγωγής 
• Αποτελεσματική επικοινωνία 

 



πιστοποίηση των 
αποκτηθέντων προσόντων/ 
δεξιοτήτων του συνόλου των 

ωφελουμένων
από διαπιστευμένους φορείς 

πιστοποίησης προσώπων 
σύμφωνα με το διεθνές 

πρότυπο ISO/IEC 17024 ή 
ΕΟΠΠΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ



• 744.471,99 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

• 18 μήνες



Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΙΕΤ ΣΤΟΧΕΥΕΙ…

… στην υλοποίηση μια ολοκληρωμένης, καινοτόμας και
οριζόντιας διαδικασίας ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναμικού της, με επιμέρους στόχους την βελτίωση των
προσωπικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, την βελτίωση
της προσαρμοστικότητας τους στο σύγχρονο εργασιακό
περιβάλλον, την διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και
την ενίσχυση της επαγγελματικής τους εξέλιξης.
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