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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 

                                                                        Κωδικός Πρόσκλησης 98/2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»  

ΔΡΑΣΗ  
«Κατάρτιση, με πρακτική και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων της Στρατηγικής 

ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης του προγράμματος προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών 

Δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στη δράση «Κατάρτιση, με πρακτική και Πιστοποίηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων των ανέργων της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – 

Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο «Διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην απασχόληση με αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού», του θεματικού στόχου «Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης». 

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων 

από ανέργους, η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις 
της αγοράς εργασίας σε κλάδους της περιφερειακής οικονομίας με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές 

απασχόλησης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της 

προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης θα είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, προερχόμενοι από την 

περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ-Leader της 
Ήπειρος ΑΕ. Στόχος είναι οι ωφελούμενοι της παρέμβασης να προέρχονται ισόρροπα από την 

εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 της «ΗΠΕΙΡΟΣ 

Α.Ε.» 

Η Δράση θα υλοποιηθεί μέσω επιμέρους Ενεργειών: 

α) Επαγγελματικής συμβουλευτικής, 

β) Επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα), 

γ) Πιστοποίησης,  

δ) Συντονισμού, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, των έργων 

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι: 

 Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ 

 Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι 

 Κλαδικοί φορείς 

 ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων 

  Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ΟΤΑ α’ βαθμού ή ενώσεις αυτών 

 
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους και από το ΕΚΤ 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).  
Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 230.000,00 €. 

 

Οι προτάσεις θα υποβληθούν από την Τρίτη 1.9.2020, ώρα 08:00 έως, αποκλειστικά, την Δευτέρα 
30.11.2020, ώρα 14:00 και θα εφαρμοστεί η μέθοδος της Συγκριτικής Αξιολόγησης. 

Περαιτέρω πληροφορίες για την πρόσκληση, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των 
προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epirussa.gr. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να 

απευθύνονται επίσης στους κ. Παντούλη Δημήτριο, Θεοχάρη Γεώργιο, Χρύση Ευάγγελο, τηλέφωνο 
2651083087 email: epirus@epirussa.gr. 

 

http://www.epirussa.gr/

