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Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ από το 1995, έτος ίδρυσής της, και μέχρι σήμερα έχει 

υλοποιήσει πολυάριθμα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής, εκπόνησης 

μελετών κλπ. Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, με στόχο την 

κοινωνική ισότητα και συνοχή. 

Κατά το έτος 2021 συνεχίστηκε η υλοποίηση του προγράμματος ESTIA, με φορέα υλοποίησης 

την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ για τις περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και 

Σητείας. Ο ΠΛΟΗΓΟΣ ανέλαβε τις δράσεις στέγασης και ψυχοκοινωνικής στήριξης προσφύγων και 

αιτούντων άσυλο στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. Για την ομαλή λειτουργία του 

προγράμματος μισθώθηκαν διαμερίσματα στους δήμους  Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Σητείας, 

διάσπαρτα σε διάφορες περιοχές, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα γκετοποίησης. 

Παράλληλα, η εταιρεία συνέχισε και ανέπτυξε περαιτέρω το πρόγραμμα HELIOS του 

Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, που αφορά σε δράσεις ένταξης αναγνωρισμένων 

προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, εξαιτίας της εξάπλωσης του 

κορονοϊού, συνεχίστηκαν τα μαθήματα στα Κέντρα Ένταξης και Εκπαίδευσης, οι ωφελούμενοι σε 

μεγάλο ποσοστό έκαναν βήματα για την αυτόνομη διαβίωσή τους και μάλιστα ο ΠΛΟΗΓΟΣ 

ανταποκρίθηκε σημαντικά στους δείκτες που είχαν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Ταυτόχρονα, η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ συνέχισε την υλοποίηση έργων του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της 

Περιφέρειας Κρήτης. Κατά το έτος 2021 συνεχίστηκαν τα προγράμματα: 

1. Κέντρο Στήριξης, Οργάνωσης, Προώθησης Οικοτεχνικού Τομέα Κρήτης (Μετεξέλιξη του 

έργου Δημιουργία Δομής Στήριξης- Ανάπτυξης της Οικοτεχνίας και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας στην Κρήτη) 

2. Ανάδειξη, Διάσωση, Ανάπτυξη, Προώθηση της Χειροτεχνικής Μικροεπιχειρηματικής 

Δραστηριότητας στην Κρήτη (Μετεξέλιξη του έργου Δημιουργία Μονάδας Στήριξης της Γυναικείας 

Χειροτεχνίας) 

3. Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης  

4.  Δίκτυο Ανάδειξης- Στήριξης του συστήματος: ‘’Κρητική Διατροφή’’  

 Παράλληλα, συνεχίστηκε η υλοποίηση προγραμμάτων Κατάρτισης.  
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Ειδικότερα: 

 

ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία 

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ένταξης, η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2021 το 

πρόγραμμα  ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία, με αναθέτουσα αρχή 

το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.  

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω 

της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα 

την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου. 

Η δράση αφορά στη λειτουργία ογδόντα έξι (86) μονάδων στέγασης και ειδικότερα διαμερισμάτων 

(Κατηγορία Μονάδας Α), συνολικής δυναμικότητας πεντακοσίων δέκα (510) Θέσεων στην Περιφέρεια 

Κρήτης καθώς και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους για το χρονικό 

διάστημα των δώδεκα (12) μηνών και ειδικότερα από 01/01/2021 έως 31/12/2021. 

Η κύρια υπηρεσία της Δράσης είναι η παροχή στέγασης σε λειτουργικά και κατάλληλα σπίτια σε 

αιτούντες άσυλο. Συνοδευτικές υπηρεσίες μεταξύ άλλων είναι η ενημέρωση, συμβουλευτική και 

υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η 

διερμηνεία, η μεταφορά για την τοποθέτηση στη θέση στέγασης. 

Η στέγαση σε διαμερίσματα βελτιώνει την καθημερινότητα των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην 

Ελλάδα, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες, συμπεριλαμβανόμενης και της 

εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο σταδιακά υποστηρίζεται η ένταξη αυτών που θα παραμείνουν στη 

χώρα. Η τοπική κοινωνία εμπλουτίζεται με τη συνύπαρξη με τα νέα μέλη της ενώ η τοπική οικονομία 

ενισχύεται με την ενοικίαση των διαμερισμάτων. 

Οι ωφελούμενοι ανήλθαν σε 290 άτομα σε Ηράκλειο και 146 άτομα σε Σητεία. 

Ο αρχικός ετήσιος προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.489.200,00€ 

 

Πρόγραμμα HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 

Το HELIOS είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης που στοχεύει να υποστηρίξει τους Δικαιούχους 

Διεθνούς Προστασίας (Πρόσφυγες και Δικαιούχους Επικουρικής Προστασίας) να ενταχθούν στην 

ελληνική κοινωνία. Το πρόγραμμα προσφέρει υπηρεσίες που στοχεύουν στην προώθηση της 
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ανεξάρτητης διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων στέγασης, μαθημάτων ένταξης, 

εργασιακής υποστήριξης και εποπτείας ένταξης. 

Το HELIOS υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και τους Εταίρους του με 

την υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης και χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ έλαβε από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης την 

Απόφαση Έγκρισης για την υλοποίηση του προγράμματος HELIOS τον Δεκέμβριο του 2019. 

Το 2021 απασχολήθηκαν 33 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (Διοικητικό Προσωπικό, Λογιστής,  

Διερμηνείς, Υπεύθυνοι στέγασης, Επικοινωνιολόγοι, Επόπτες Φιλοξενίας, Μηχανικοί, κλπ.). 

Το ποσό που απορροφήθηκε το 2021 για τις ενέργειες του έργου, ανήλθε σε 776.990,66 €. 

 

Κέντρο Στήριξης –Οργάνωσης – Προώθησης Οικοτεχνικού Τομέα Κρήτης  

Το «Κέντρο Στήριξης –Οργάνωσης – Προώθησης Οικοτεχνικού Τομέα Κρήτης έχει σκοπό τη 

δημιουργία διευρυμένου  δικτύου οικοτεχνών  που θα στηρίζεται στο πιλοτικό μοντέλο (έχει 

αναπτύξει προδιαγραφές, διαδικασίες, πρωτόκολλα, και κανόνες )  που διαμορφώθηκε τα 

προηγούμενα χρόνια στα πλαίσια την υλοποίησης του έργου  «Δημιουργία Δομής Στήριξης – 

Ανάπτυξης της Οικοτεχνίας και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Κρήτη» 

Πυρήνας του Μοντέλου είναι η δημιουργία  ενός νέου διατροφικού προτύπου που παρέχει 

αποδεδειγμένα γνήσια τοπικά προϊόντα, ασφαλή και υγιεινά που ενσωματώνουν την ιστορία την 

παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου, μεγάλης διατροφικής αξίας, που προωθεί την διατροφική 

αυτάρκεια, την κοινωνική και περιβαλλοντική ισορροπία και βιωσιμότητα. 

Το κέντρο είναι στελεχωμένο με το απαραίτητο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό που 

υποστηρίζει το σύνολο των δράσεων της παρέμβασης. Αιχμή της  υλοποίησης του έργου είναι η 

μαζική συμμετοχή οικοτεχνών στο δίκτυο οικοτεχνών Κρήτης και η βήμα - βήμα καθοδήγησή τους 

για την αφομοίωση των πρωτοκόλλων και διαδικασιών αυτοελέγχου προκειμένου να λάβουν τα 

σχετικά σήματα (σήμα Ο χιλιόμετρα, σήμα τοπικό  προϊόν).  Για την ωρίμανση των οικοτεχνών θα 

παρέχονται υπηρεσίες κατά την φάση της παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης και πιστοποίησης  

των προϊόντων τους.  

Για το ίδιο το δίκτυο και τα μέλη του θα αναπτυχθούν ενέργειες coaching, και συμβουλευτικής 

στήριξης σε όλα τα στάδια. 
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Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017 και κατά το έτος 2021 απασχόλησε 5 άτομα  Λογιστές, 

Γεωπόνοι, Πληροφορικής κλπ.). 

Το ποσό που απορροφήθηκε το 2021 για τις ενέργειες του έργου, ανήλθε σε 158.781,01€. 

 

Ανάδειξη, Διάσωση, Ανάπτυξη και Προώθηση της χειροτεχνικής μικροεπιχειρηματικής 

δραστηριότητας στην Κρήτη  

Το πρόγραμμα με τίτλο «Ανάδειξη, Διάσωση, Ανάπτυξη και Προώθηση της χειροτεχνικής 

μικροεπιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κρήτη», στοχεύει στο σχεδιασμό μιας συγκροτημένης 

περιφερειακής στρατηγικής για τον τομέα της χειροτεχνίας, ώστε να αποτελέσει βασικό αναπτυξιακό 

πυλώνα στην Περιφέρεια Κρήτης. Αιχμή της στρατηγικής αυτής και κεντρικός άξονας του 

αναπτυξιακού σχεδιασμού αποτελεί το στοιχείο της τοπικότητας, που αποκτά εξέχοντα ρόλο στην 

αειφόρο ανάπτυξη τόσο των αγροτικών περιοχών όσο και των αστικών κέντρων.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε χειροτέχνες (άντρες και γυναίκες) σε όλη την Κρήτη.  Ειδικά για τις 

περιοχές της ενδοχώρας και τις απομονωμένες και μειονεκτικές περιοχές, ένα έργο όπως αυτό 

συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του ντόπιου πληθυσμού και στην 

ενδυνάμωση και τη στήριξη χιλιάδων χειροτεχνών, που είναι εκτός επιχειρηματικής δραστηριότητας 

και αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως οι άυλοι πόροι που αντιπροσωπεύουν τη 

χειροτεχνία της Κρήτης. Με αυτόν τον τρόπο, η πλούσια πολιτιστική και πολιτισμική σημασία, 

εμπλουτισμένη με σύγχρονο design, τεχνολογία, καινοτομία και νέα υλικά θα συνδεθεί περαιτέρω με 

την αγορά του τουρισμού αναδεικνύοντας ένα νέο ποιοτικότερο προϊόν που θα αξιοποιεί τις τοπικές 

πρώτες  ύλες στη λογική της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας.  

Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη την εμπειρία και τα αποτελέσματα του έργου της Γυναικείας 

Χειροτεχνίας και στοχεύει στην αναβάθμιση και εξέλιξη των δράσεων που προέκυψαν ως 

αποτελέσματα από την υλοποίηση της προηγούμενης φάσης του προγράμματος και τις πολλές 

συναντήσεις / συζητήσεις  που οργανώθηκαν τόσο στην ενδοχώρα όσο και στις αστικές περιοχές (με 

συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης , πολιτιστικών συλλόγων και άλλων τοπικών 

φορέων). 

Μέσω των δράσεων και των ενεργειών του προγράμματος, επιτυγχάνεται η κινητοποίηση της 

κοινωνίας «από τα κάτω» και η ουσιαστική επαφή με τον πλούτο της τοπικής παράδοσης, ως  πρώτο 

βήμα για να αγκαλιάσει κανείς και να «κοινωνήσει» αυτόν τον πλούτο σε όλα τα επίπεδα.  

Το πρόγραμμα ξεκίνησε ως Δομή Γυναικείας Χειροτεχνίας τον Ιούλιο του 2018 και κατά το έτος 
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2021, αφού πια άλλαξε χαρακτήρα και συμπεριέλαβε όλους τους χειροτέχνες ανεξαρτήτως φύλου, 

απασχόλησε 5 άτομα  (Πληροφορικής, Οικονομολόγους, Γεωπόνους κλπ.). 

Το ποσό που απορροφήθηκε το 2021 για τις ενέργειες του έργου, ανήλθε σε 148.144,22€ 

 

Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης 

Η δημιουργία ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Π.Υ.Κ.) έρχεται να απαντήσει για πρώτη φορά, 

στην αναγκαιότητα λειτουργίας μιας Περιφερειακής Δομής, η οποία με διεπιστημονικό και 

τεχνοκρατικό τρόπο επιχειρεί να συμβάλει και να στηρίξει ουσιαστικά τους φορείς σχεδιασμού και 

λήψης αποφάσεων για την Ύπαιθρο της Κρήτης. 

Η αναγκαιότητα λειτουργιάς του παραπάνω αναφερόμενου Παρατηρητηρίου στην Περιφέρεια 

Κρήτης αναδεικνύεται, αφ' ενός μεν από την σπουδαιότητα του θέματος της Υπαίθρου και της 

επείγουσας πλέον αντιμετώπισης των θεμάτων που την αφορούν , αφ' εταίρου δε από τη διαπίστωση 

ότι οι μέχρι σήμερα προσπάθειες (με την αποσπασματική προσέγγιση που είχαν) , δεν κατάφεραν να 

απαντήσουν κι ούτε ασφαλώς αρκούν για να ανταποκριθούν με την πληρότητα που η σύγχρονη 

σύνθετη πραγματικότητα, απαιτεί . 

Υπ΄ αυτή την έννοια το Π.Υ.Κ. έρχεται να συμβάλει ώστε να βρεθούν απαντήσεις και να διατυπωθούν 

κατευθύνσεις και προτάσεις με επιστημονική τεκμηρίωση. Αποδέκτες όλων των παραπάνω , η 

Περιφέρεια , η Τοπική Αυτ/ση , Αναπτυξιακοί Φορείς , άλλοι Συλλογικοί κι Επαγγελματικοί Χώροι, 

κλπ προκειμένου να διαμορφώσουν πληρέστερα τις σχετικές πολιτικές τους. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάιο του 2019. Στη διάρκεια του 2021 απασχόλησε 5 άτομα 

(Αρχιτέκτοντας, Περιβαλλοντολόγος,  Γεωλόγος, Οικονομολόγος κλπ.). 

Το ποσό που απορροφήθηκε το 2021 για τις ενέργειες του έργου, ανήλθε σε 79.118,48€ 

 

«Δίκτυο Ανάδειξης- Στήριξης του συστήματος: ‘’Κρητική Διατροφή’’» 

Το έργο επιχειρεί ν’ αναδείξει την Κρητική Διατροφή ως αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και του 

πολιτισμού της Κρήτης καθώς και να την προστατεύσει από τις μεταλλάξεις που υφίστανται οι 

σημερινές κοινωνίες από το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.  

Η πρώτη φάση του έργου επικεντρώθηκε σε μελέτες για την καταγραφή και επιστημονική 

τεκμηρίωση της Κρητικής Διατροφής ως αξιοσημείωτο στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς του 

νησιού μας.  
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Στην επόμενη φάση, σκοπός του έργου είναι να προχωρήσει στην εθνική και παγκόσμια αναγνώριση 

και πιστοποίηση της Κρητικής Διατροφής, μέσα από ενέργειες όπως η εγγραφή της στο Εθνικό 

Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, στον Παγκόσμιο Κατάλογο Άυλης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και στην αναγνώριση της Κρήτης ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια 

Γαστρονομίας.  

Επιπλέον, στον πυρήνα του έργου εντάσσονται ενέργειες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 

μέσω της ενίσχυσης της παραγωγής καθαρής και φυσικής τροφής, της ανάσχεσης της απώλειας του 

τοπικού γενετικού υλικού, φυτικού και ζωικού, ώστε να εμπλουτιστεί ο καμβάς των τροφικών 

επιλογών τοπικής προέλευσης, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική βιοποικιλότητα.  

Επίσης, το έργο στοχεύει στη σύνδεση της Κρητικής Διατροφής με τον τουρισμό μέσω του 

σχεδιασμού γαστρο-τουριστικού πακέτου βασισμένου σε βιωματικές εμπειρίες, στην δημιουργία 

ενός Δικτύου Πρεσβευτών της Κρητικής Διατροφής, οι οποίοι θα αναλάβουν το έργο της διάχυσης 

του διατροφικού πολιτισμού της Κρήτης σε όλες τις διαστρωματώσεις της κοινωνίας μας, σε όλους 

τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, στο σήμερα και το αύριο. Ακόμα, θα επιχειρηθεί η 

σύζευξη του τομέα της υγείας με την Κρητική Διατροφή με ενέργειες που θα επικαιροποιούν 

παλαιότερα στοιχεία  και θα ανανεώνουν τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ Κρητικής Διατροφής  

και ευζωίας. 

Για τις ανάγκες της Δομής Λειτουργίας του Συστήματος για την Ανάδειξη, Κατοχύρωση και Στήριξη 

της Κρητικής Διατροφής έχει συσταθεί Μονάδα Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης, η οποία 

έχει στελεχωθεί με το απαραίτητο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάιο του 2020. Στη διάρκεια του 2021 απασχόλησε 4 άτομα (Πολιτικός 

Επιστήμονας, Οικονομολόγος κλπ.). 

Το ποσό που απορροφήθηκε το 2021 για τις ενέργειες του έργου, ανήλθε σε 66.471,37€ 

 

Οινογνωσία (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ) 

Η Εκπαιδευτική  Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανέλαβε  ως μέλος ένωσης εταιρειών, την υλοποίηση 

προγραμμάτων τηλεκατάρτισης στο πλαίσιο του Έργου «Οινογνωσία», του οποίου δικαιούχος ήταν 

η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε.) με κωδικό Ο.Π.Σ. 

5003038. Το Έργο είχε ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους. 
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Σκοπός του Έργου (Πράξης) ήταν η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας συνολικά 981 

εργαζομένων αποκλειστικά του ιδιωτικού τομέα, μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και 

δεξιοτήτων τους, καθώς και ο εφοδιασμός τους με πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

προσαρμοσμένες στις συνεχείς αλλαγές και τις νέες αναπτυξιακές προκλήσεις που δημιουργούνται 

στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας. Οι παραπάνω εργαζόμενοι επιλέχθηκαν με 

εντελώς αντικειμενική μοριοδότηση κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης σε Πληροφοριακό 

Σύστημα Υποδοχής Αιτήσεων. 

Η Εκπαιδευτική  – Αναπτυξιακή Πλοηγός ανέλαβε την υλοποίηση της τηλεκατάρτισης  (20% των ωρών 

σύγχρονη και 80% ασύγχρονη) για περίπου 700 μισθωτούς εργαζομένους περιλαμβανομένων και 

εκείνων που βρίσκονται σε αναστολή σε 5 αντικείμενα κατάρτισης (100 ή 80 ωρών) και  σε 

συγκεκριμένες περιφέρειες της χώρας. 

Στο τέλος κάθε προγράμματος οι καταρτιζόμενοι έδωσαν υποχρεωτικά δωρεάν εξετάσεις 

πιστοποίησης εξ’ αποστάσεως με την χρήση διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης.  

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021.  

Το ποσό που απορροφήθηκε το 2021 για τις ενέργειες του έργου, ανήλθε σε 158.589,61€. 

 

Ελαιοτεχνία (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ) 

Η Εκπαιδευτική – Αναπτυξιακή Πλοηγός ανέλαβε ως μέλος ένωσης εταιρειών, την υλοποίηση 

προγραμμάτων τηλεκατάρτισης στο πλαίσιο του Έργου «Ελαιοτεχνία», του οποίου δικαιούχος είναι ο 

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (Σ.Ε.Β.Ι.Τ.Ε.Λ.) με κωδικό Ο.Π.Σ. 

5003115. Το Έργο είχε ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και εθνικούς πόρους. 

Σκοπός του Έργου (Πράξης) ήταν η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας συνολικά 981 

εργαζομένων αποκλειστικά του ιδιωτικού τομέα, μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων 

τους, καθώς και ο εφοδιασμός τους με πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες προσαρμοσμένες 

στις συνεχείς αλλαγές και τις νέες αναπτυξιακές προκλήσεις που δημιουργούνται στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον και την αγορά εργασίας. Οι παραπάνω εργαζόμενοι επιλέχθηκαν με εντελώς αντικειμενική 

μοριοδότηση κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης σε Πληροφοριακό Σύστημα Υποδοχής 

Αιτήσεων. 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανέλαβε την υλοποίηση της τηλεκατάρτισης  (20% των ωρών 



 

Απολογιστική έκθεση 2021 
  

σύγχρονη και 80% ασύγχρονη) για περίπου 450 μισθωτούς εργαζομένους περιλαμβανομένων και 

εκείνων που βρίσκονται σε αναστολή σε 5 αντικείμενα κατάρτισης (100 ή 80 ωρών) και  σε 

συγκεκριμένες περιφέρειες της χώρας. 

Στο τέλος κάθε προγράμματος οι καταρτιζόμενοι έδωσαν υποχρεωτικά δωρεάν εξετάσεις 

πιστοποίησης εξ’ αποστάσεως με την χρήση διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης.  

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021.  

Το ποσό που απορροφήθηκε το 2021 για τις ενέργειες του έργου, ανήλθε σε 158.589,60€ 

 

 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος                                                      Ο υπεύθυνος Λογιστηρίου 

 

 

Ζαχαρίας Ροδιτάκης                                                           Ευάγγελος Παρασύρης 


