
Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων 

στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

(Συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του τομέα του Τουρισμού - 

Πολιτισμού» (ΟΠΣ 5031235) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2023 

Β’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της πράξης: 

«Πρόγραμμα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) 

σε ειδικότητες του τομέα του Τουρισμού - Πολιτισμού» (ΟΠΣ 5031235) 

 

Ο Δήμος Καβάλας, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ του Δήμου Καβάλας, που 

έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020», 

υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΟΜΑΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΑ) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». 

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 

εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 

εκατό (100) ανέργους, ευάλωτους κοινωνικά ωφελούμενους (συμπεριλαμβανομένων των 

ΑμεΑ) του Δήμου Καβάλας, με στόχο να αποκτήσουν γνώσεις για τη βελτίωση της 

δυνατότητάς τους για ένταξη στην αγορά εργασίας. 

Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι της Συμπληρωματικής Πρόσκλησης είναι 26 άτομα που 

ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ), και είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ). 

Στο πλαίσιο της παρούσας συμπληρωματικής πρόσκλησης θα υλοποιηθούν τα παρακάτω 2 

επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών (θεωρητική κατάρτιση και 

πρακτική άσκηση) το καθένα: 

1. Ψηφιακό μάρκετινγκ και διάθεση τοπικών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης - Άτομα 13 (Εκπαιδευτικό Επίπεδο ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ) 

2. Εστιατορική τέχνη - Άτομα 13 (Εκπαιδευτικό Επίπεδο ΥΕ, ΔΕ) 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτισθέντες συμμετέχουν 

υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, που απέκτησαν στο 

θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν. 

 



Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο 

ανέρχεται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ μικτά, μείον τις νόμιμες κρατήσεις. 

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 150 Ώρες Κατάρτισης x 5,00 € = 750,00 €. 

 

Ο Δήμος Καβάλας ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι η υποβολή αιτήσεων θα είναι 

ενεργή από Παρασκευή 3 Μαρτίου έως Κυριακή 19 Μαρτίου (ώρα 23:59:59). 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της Συμπληρωματικής Πρόσκλησης σε PDF εδώ 

 

 


