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ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση υλοποίησης προγραμμάτων, συνεργασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – 

ΚΕΚ Γεννηματάς Α.Ε. – «Ελίχρυσος Κοιν.Σ.Επ.», που αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση 

ανέργων, εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων στο Νομό Κυκλάδων. 

ΣΧΕΤ:  Δελτίο Τύπου της Π.Ν.Α. και Έντυπο Διερεύνησης αναγκών για τα προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

 

Θέτουμε υπόψη σας προς ενημέρωση, το παραπάνω Δελτίο Τύπου της Π.Ν.Α. και Έντυπο 

Διερεύνησης Αναγκών για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. 

 

Συνημμένα 

- Δ.Τ. Π.Ν.Α. 

- Έντυπο  

Διερεύνησης αναγκών 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

 

 

Γεώργιος Φρέρης  Μόνικα  Δενδρινού 

Πολιτικός  Μηχανικός  Πτυχ. μηχανικός  

δομικών έργων Τ.Ε. 

 

Eρμούπολη, 7-11-2014   

Αρ. Πρωτ. :    1024 

 

ΠΡΟΣ : 

Όλα τα μέλη του Συλλόγου 

Μελετητών Μηχανικών  

Νομού Κυκλάδων 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ερμούπολη  
17/10/2014                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» σε συνεργασία με το ΚΕΚ 
Γ.Γεννηματάς A.E. και την «Ελίχρυσος Κοιν.Σ.Επ» θα προχωρήσουν στην 
υλοποίηση προγραμμάτων κατά το διάστημα Νοέμβρη 2014 έως Σεπτέμβρη 2015.   
 
Οι θεματικές κατηγορίες των προγραμμάτων είναι οι εξής:  
Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Β) ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Γ) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
Δ) ΑΠΟΚΤΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
Ε) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΣΤ) ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 
 
 Ο αριθμός των εκπαιδευομένων που μπορούν να ενταχθούν σε ένα τμήμα μάθησης 
εξαρτάται από τον τύπο του προγράμματος και το χώρο υλοποίησης. Σε περίπτωση 
που κάποιο τμήμα παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας 
ενώ θα καταβάλλεται προσπάθεια για δημιουργία και άλλου παράλληλου τμήματος.  
 
 Το χρονολογικό πλάνο των προγραμμάτων θα αναρτάται, από το Νοέμβριο, στη 
σελίδα  www.katartisi-pnai.gr .  Εκεί, θα υπάρχουν ειδικές φόρμες αιτήσεων 
συμμετοχής για κάθε πρόγραμμα, οι οποίες θα ανοίγουν μια εβδομάδα πριν την 
έναρξή του και θα μπορούν να συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι τα στοιχεία τους.  
 
Η αίτηση συμμετοχής δεν σημαίνει ότι ο αιτών έχει επιλεγεί αυτόματα σε ένα 
πρόγραμμα. Αφού συμπληρωθεί ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων θα 
ενημερώνονται οι καταρτιζόμενοι με μήνυμα SMS στο κινητό τους ή στο σταθερό 
τους τηλέφωνο. Κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει με την επιτυχή παρακολούθηση των 
προγραμμάτων κατάρτισης, βεβαίωση παρακολούθησης. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ,  ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ. 
 

Αν είστε εργαζόμενος, άνεργος, αυτοαπασχολούμενος, μπορείτε να επιλέξετε 
προγράμματα από την παρακάτω λίστα, που θα θέλατε να συμμετέχετε στο νησί ή 
στα νησιά που δραστηριοποιείστε. Στο τέλος της λίστας μπορείτε να προτείνετε προς 
υλοποίηση και άλλα προγράμματα κατάρτισης. 
 
 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
ΝΗΣΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
ΚΙΝΗΤΟ: 
Ε-MAIL: 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
□  1. Υποδοχή και φιλοξενία σε τουριστικά καταλύματα- παροχή υπηρεσιών 
σε Α.Μ.Ε.Α. 
□  2. Ευκαιρίες χρηματοδότησης της κοινωνικής καινοτομίας για Περιφέρειες, Δήμους 
και Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 
α) Προγράμματα χρηματοδοτήσεων (EaSI, Horizon, ΕΣΠΑ, κ.α.), 
β) Διεθνής δικτύωση με εμβληματικούς ευρωπαϊκούς φορείς, 
γ) Νομικά, φορολογικά & διοικητικά ζητήματα διαχείρισης των Κοιν.Σ.Επ. 
□  3. Προβολή τουριστικών επιχειρήσεων με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας                           
(e- marketing) 
□  4. Το Λογιστικό περιβάλλον των Κοινωνικών Συνετ/κων Επιχειρήσεων 
□  5. Χτίζοντας μια βιώσιμη επιχείρηση - από την ιδέα στην πράξη 
□  6. Επιχειρηματικός σχεδιασμός στον γεωργικό τομέα (Βασικές έννοιες 
γεωργικής οικονομικής, επιχειρηματικό σχέδιο) 
□  7. Παραδοσιακή τοπική κουζίνα σε χώρους εστίασης  -  Ελληνικό πρωινό. 
□  8. Βελτίωση υπηρεσιών - εξυπηρέτηση πελατών σε χώρους εστίασης 
□  9. Παραγωγή- μεταποίηση- τυποποίηση βρώσιμων τοπικών  προϊόντων 
□  10. Αγροτουρισμός και τοπική ανάπτυξη 
 
 
 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
1.  Μελισσοκομία 
□ α) αρχάριοι 
□ β) προχωρημένοι 
□ γ) βιολογική μελισσοκομία 
 
2.  Εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας 
□ α) Άγρια χόρτα-όσπρια-δημητριακά-νέα εγχώρια λαχανικά 
□ β) Αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά 
□ γ) Οικολογικές και βιολογικές καλλιέργειες 
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□ δ) Διαχείριση καλλιέργειας σε θερμοκήπια χωρίς χημικά 
□ ε) Ασθένειες φυτών- φυτοπροστασία 
□ ζ) Αναγνώριση και χρήσεις φυκιών 
□ η) «Φυσική Καλλιέργεια & διατροφική αυτάρκεια». Δημιουργία φυσικών    
αγροκτημάτων και λαχανόκηπων. 
□ θ) Αεικαλλιέργεια:Permaculture Ολιστικός σχεδιασμός διαχείρησης της γης 
□ ι) Ενδυνάμωση εδάφους -Ωφέλιμοι μικροοργανισμοί -Κομποστοποίηση 
 
3.   Κτηνοτροφία 
□  α) Υγεία των ζώων και ποιότητα του γάλακτος, απαραίτητες προϋποθέσεις 
για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. 
□  β) Τεχνολογία παρασκευής τυριών και στοιχεία τυροκομίας 
□  γ) Βιολογική κτηνοτροφία 
 
4.  Αμπελουργία – Οινολογία 
□  α) Καλλιέργεια αμπέλου: μορφολογία, φυσιολογία, πολλαπλασιασμός. 
ποικιλίες αμπέλου, κλαδέματα, καλλιεργητικές φροντίδες αμπελώνα, 
εχθροί και ασθένειες. 
□  β) Στάδια κατεργασίας οίνου-ασθένειες, αλλοιώσεις-γευσιγνωσία 
 
6. Εναλλακτικές μορφές θεραπείας 
□ α) μελισσοθεραπεία 
□ β) φυτοθεραπεία 
□ γ) φυτικά καλλυντικά 
□ δ) αρωματοθεραπεία- αιθέρια έλαια 
 
 
 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
 
□ 1.Τεχνική πέτρας- λιθοδομή 
□ 2. Παραδοσιακή τεχνική αδιάβροχης τσιμεντοκονίας 
□ 3. Βοτσαλωτό 
□ 4. Αργυροχρυσοχοΐα 
□ 5. Παραδοσιακή ναυπηγική (καραβομαραγκοί) 
□ 6. Ξυλογλυπτική 
□ 7. Καλαθοπλεκτική 
□ 8. Κεραμική 
 
 
 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
 
□ 1. Εκμάθηση ξένων γλωσσών (προτείνετε) 
□ 2. Εκπαίδευση στους Η/Υ 
□  α)εφαρμογές γραφείου και διαδικτύου 
□  β) κατασκευή blog- ιστοσελίδας- ηλεκτρονικού καταστήματος 
□  3. Ναυαγοσωστική 
□  4. Κηπουρική 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
 
□ 1. Οικοσυνοδοί - συνοδοί περιήγησης στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον των νησιών 
□ 2. . Εναλλακτικές μορφές τουρισμού (θρησκευτικός, πολιτιστικός, 
περιηγητικός, γαστρονομικός) 
□ 3. Εξοικονόμηση ενέργειας κτιρίων- βιοκλιματική αρχιτεκτονική 
□ 4. Εκπαίδευση στις τεχνικές μονώσεων 
□ 5. Κατασκευή ταρατσόκηπων 
□ 6. Εναλλακτικές μορφές παραγωγής ενέργειας μικρής κλίμακας 
□ α) κατασκευή μικρής ανεμογεννήτριας για αγρόκτημα 
□   β) κατασκευή μικρού φωτοβολταϊκού πάνελ  για οικιακή χρήση 
□ 7. Διαχείριση νερού - 
□ α)Η αναβίωση παραδοσιακών τεχνικών συλλογής και διαχείρισης υδάτων 
□ β)Συστήματα επαναχρησιμοποίησης ημιακάθαρτων («γκρίζων») νερών με 
εφαρμογές σε οικιακό επίπεδο και σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
□ 8 Ανακύκλωση και κομποστοποίηση 
 
 
 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 
 
□ 1. Εργαστήριο γλυπτικής 
□ 2. Εργαστήριο δημιουργικής γραφής 
□ 3. Εργαστήριο φωτογραφίας 
□ 4. Εικαστικά 
 
Προτείνετε άλλο με βάση τη δυνατότητα εξασφάλισης εκπαιδευτή στο νησί σας 
 
 
 
 
 
ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Παρακαλούμε, προτείνετε προγράμματα, που θέλετε να γίνουν στο νησί σας και δεν 
περιέχονται στην παραπάνω λίστα: 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ :  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ”, 
ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
 
 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Τηλ.:                        22810 83659 
Email:                  katartisi@elichrysos.gr 


