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MIS: 5179205 

Τίτλος 
 

Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους 
επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση 

κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Περιφέρεια/Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Φορέας λειτουργίας: 
ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Προϋπολογισμός: 3.802.555,40 € 

Ταμείο : ΕΚΤ 

Περιγραφή : 
 

Το έργο αφορά στην ενίσχυση, καθώς και στην ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς και 
υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Ωφελούμενοι/ες της Πράξης είναι 1.900 εργαζόμενοι/ες σε 
επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που 
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Σκοπός της Πράξης είναι οι ωφελούμενοι/ες αφενός να 
ενισχύσουν τις εξειδικευμένες επαγγελματικές τους 
δεξιότητες, ιδίως ως προς δεξιότητες επαγγελμάτων που κατά 
προτεραιότητα εντάσσονται σε τομείς και οικονομικές 
δραστηριότητες της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
αφετέρου να αναπτύξουν νέες –οριζόντιες – διεπαγγελματικές 
γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειας, την ανάπτυξη και τη διάδοση της καινοτομίας, 
τη διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, την αξιοποίηση των 
ΤΠΕ και το ψηφιακό marketing. 

Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται η υλοποίηση 
προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 140 ωρών και 
συμβουλευτικής υποστήριξης, τα οποία ως προς το σκέλος 
των εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων θα 
διεξαχθούν βάσει πιστοποιημένων επαγγελματικών 
περιγραμμάτων. Επιπλέον, το σύνολο των συμμετεχόντων θα 
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μετάσχει σε διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων 
προσόντων. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων της Πράξης 
προβλέπονται τα εξής: 

- Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση σε θεματικά 
αντικείμενα επαγγελμάτων που κατά προτεραιότητα 
εντάσσονται σε τομείς και οικονομικές δραστηριότητες της 
RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Επισημαίνεται ότι τα 
θεματικά αντικείμενα κατάρτισης δεν περιορίζονται 
αποκλειστικά σε επαγγέλματα που συνδέονται με τομείς της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), αλλά 
αφορούν και σε επαγγέλματα και κλάδους δραστηριότητας με 
μεγάλη συμβολή στην απασχόληση ή/και δυναμισμό 
απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

- Οριζόντια / διεπαγγελματική κατάρτιση για την ανάπτυξη 
νέων δεξιοτήτων που αφορούν στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειας, την ανάπτυξη και τη διάδοση της καινοτομίας, 
τη διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, την αξιοποίηση των 
ΤΠΕ και το ψηφιακό marketing. 

- Εξειδικευμένη / ατομική συμβουλευτική υποστήριξη που θα 
συμπληρώνει και θα εξατομικεύει την οριζόντια 
διεπαγγελματική κατάρτιση. 

- Πιστοποίηση των προσόντων των συμμετεχόντων. 

Οι ωφελούμενοι/ες της Πράξης θα προέρχονται ισόρροπα, 
βάσει πληθυσμού εργατικού δυναμικού, από όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Οφέλη : 
 

Σκοπός της Πράξης είναι οι ωφελούμενοι/ες αφενός να 
ενισχύσουν τις εξειδικευμένες επαγγελματικές τους 
δεξιότητες, ιδίως ως προς δεξιότητες επαγγελμάτων που κατά 
προτεραιότητα εντάσσονται σε τομείς και οικονομικές 
δραστηριότητες της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και 
αφετέρου να αναπτύξουν νέες –οριζόντιες – διεπαγγελματικές 
γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειας, την ανάπτυξη και τη διάδοση της καινοτομίας, 
τη διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, την αξιοποίηση των 
ΤΠΕ και το ψηφιακό marketing. 

Με την υλοποίηση της πράξης επιδιώκεται: 

- Η δυναμική προσαρμογή και αναβάθμιση των γνώσεων και 
δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

- Η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των 
εργαζομένων, με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους στην 
αγορά εργασίας. 
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- Η εξοικείωση των εργαζομένων σε ένα διαρκώς 
μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. 

Ο ωφελούμενος πληθυσμός είναι 1.900 εργαζόμενοι/ες σε 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των οικονομικών 
κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

 


