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Αθήνα, 26 Μαΐου 2020 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Έργο ΚΕΕ, µε τίτλο «Ενέργειες Συµβουλευτικής, Κατάρτισης και 
Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζοµένων στον Ιδιωτικό Τοµέα» 

 
 

Άρχισε η υλοποίηση του Έργου της ΚΕΕ, µε τίτλο «Ενέργειες Συµβουλευτικής, 
Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζοµένων στον 
Ιδιωτικό Τοµέα» για την επιµόρφωση 15.000 εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα, µε 
100 ώρες κατάρτισης και 500€ εκπαιδευτικό επίδοµα (109.uhc.gr).  
 
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΕ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος: «Τα επιµελητήρια 
καλούν τις επιχειρήσεις – µέλη τους  να ενηµερωθούν για το Πρόγραµµα, να 
παροτρύνουν τους εργαζόµενους να συµµετάσχουν, αναγνωρίζοντας έτσι τη βαρύτητα 
του θεσµού της Διά Βίου Μάθησης και τη µεγάλη σηµασία της για τις επιχειρήσεις.  
 
Η έναρξη της υλοποίησης ενός µεγάλου τµήµατος του έργου αυτού της ΚΕΕ,  µε το 
συγκεκριµένο περιεχόµενο, συµπίπτει να εξελίσσεται την περίοδο της πανδηµίας, 
κατά την οποία αναδεικνύεται και γίνεται ευρύτατα αποδεκτή από τον επιχειρηµατικό 
κόσµο και την κοινωνία η σηµασία της χρήσης των Ψηφιακών Εργαλείων στη ζωή και 
την εργασία.   
 
Σε αυτό το περιβάλλον πρέπει να είναι αµέριστη η συµβολή µας για τη µέγιστη 
επιτυχία και αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος και την πλήρη αξιοποίησή του 
από τους εργαζόµενους, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και των επιχειρήσεων που 
εργάζονται». 
Αναλυτικότερα: 
 
Το έργο αυτό αποτελεί τη σηµαντικότερη συνιστώσα της Πράξης «Αναβάθµιση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα». Η Πράξη 
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και είναι ενταγµένη στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 µε κωδικό MIS 5034827.  
 
▪ Ωφελούµενοι του Έργου θα είναι 15.000 εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τοµέα  όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονοµίας, σε όλες τις 
Περιφέρειες της χώρας. 
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▪ Αντικείµενο του έργου είναι η συµβουλευτική υποστήριξη των εργαζοµένων, η 
παρακολούθηση στοχευµένων προγραµµάτων κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών, 
και η πιστοποίησή τους, µετά από εξετάσεις, στις αποκτηθείσες γνώσεις και 
δεξιότητες, σύµφωνα µε το Πρότυπο ISO / IEC 17024.  

 

▪ Στους συµµετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες, θα 
καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδοµα για κάθε ώρα κατάρτισης που ανέρχεται στο 
µικτό ποσό των πέντε ευρώ (5,00 € / ώρα παρακολούθησης). 

 

▪ Στόχος της δράσης είναι: 
Οι εργαζόµενοι - ωφελούµενοι της πράξης 
- να αποκτήσουν πρόσθετες - της άσκησης του επαγγέλµατός τους - ψηφιακές 
γνώσεις και δεξιότητες, 

- να  ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους,  

- να βελτιώσουν τους όρους απασχόλησής τους και την επαγγελµατική τους 
κινητικότητα, 

- να εξασφαλίσουν προσφορότερους εργασιακούς όρους, 
- να προσαρµοστούν ευκολότερα στις αλλαγές του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, τη δυναµική προσαρµογή και αναβάθµιση των ψηφιακών 
γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζοµένων,  

- να εξοικειωθούν σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο εργασιακό περιβάλλον, όπου 
υπάρχουν νέα δεδοµένα σε ότι αφορά στην τεχνολογική εξέλιξη και στον 
εκσυγχρονισµό των µεθόδων εργασίας και  

- να εφοδιαστούν µε τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσουν 
πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της 
οικονοµίας, που σταδιακά συντελείται. 

Οι επιχειρήσεις  
- να υποστηριχθούν ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους σε εργαζόµενους, που 
διαθέτουν ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες και προοπτική να τις αναβαθµίζουν, 
διότι, ανθρώπινο δυναµικό µε ανάλογα προσόντα, µπορεί να συµβάλει στην 
επιτυχή εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδιασµού, σε συνθήκες έντασης του 
ανταγωνισµού και των απαιτήσεων για την προσαρµογή των επιχειρήσεων. 

  
Αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραµµα περιέχονται στην ειδική ιστοσελίδα 
109.uhc.gr.  
 
Για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, οι εργαζόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν 
αίτηση συµµετοχής, συµπληρώνοντας τη σχετική φόρµα και τα λοιπά ζητούµενα, 
στην ίδια ιστοσελίδα, µετά τη δηµοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 
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