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Τρίπολη, 05/05/2021 

                                          

 

Προς: Μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

  

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για υλοποίηση προγραμμάτων επιδοτούμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης μεταξύ  Πανεπιστημίων και ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του 

Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 

 

Αγαπητές/οί συνάδελφοι 

 

Σε συνέχεια διαδοχικών συναντήσεων (πιο πρόσφατη 04/05/2021) μεταξύ του Υπουργείου 

Εργασίας, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και της Συνόδου των 

Πρυτάνεων αναφορικά με την υλοποίηση προγραμμάτων επιδοτούμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επιθυμώ να σας 

ενημερώσω για τα ακόλουθα:  

 

1. Ο ΟΑΕΔ ζήτησε άμεσα από τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Πανεπιστημίων να αποστείλουν μια 

αρχική καταγραφή των προτάσεων προγραμμάτων κατάρτισης σε δεξιότητες και 

θεματικά αντικείμενα. Η καταληκτική ημερομηνία που τέθηκε για την αποστολή των 

προτάσεων είναι η Παρασκευή 14 Μαΐου 2021.  

 

2. Τα προγράμματα κατάρτισης (διάρκειας 50 - 200 ωρών) θα απευθύνονται σε ανέργους 

εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ αλλά και σε εργαζόμενους, με προτεραιότητα 

όμως στους ανέργους. Εξαιρούνται οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και οι φοιτητές όλων των 

κύκλων σπουδών. 

 

3. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν για τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει κατά 

προτεραιότητα - αλλά όχι δεσμευτικά - να σχετίζονται θεματικά με Ψηφιακές και 

Πράσινες Δεξιότητες. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

 

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22131 Τρίπολη 

Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 

Πληροφορίες: Ελένη Σουρλά 
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4. Θα προκριθούν προγράμματα ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου τα οποία 

καλύπτουν ανάγκες της αγοράς εργασίας και δύνανται να υλοποιηθούν άμεσα 

(σχεδιαζόμενη έναρξη Ιούνιος 2021) 

 

5. Τα προσφερόμενα προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν σύγχρονη και 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με ελάχιστο ποσοστό σύγχρονης τηλε-

εκπαίδευσης της τάξεως του 30% και ανώτατο ποσοστό 50%. 

 

Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη 

τη συνημμένη φόρμα πρότασης που μας στάλθηκε από τον ΟΑΕΔ μέχρι την Τετάρτη 

12/5/2021, στις 15.00 στο kedivim@uop.gr ώστε στη συνέχεια να γίνει η αρχική έγκριση των 

προτάσεων, η συνολική καταγραφή τους και η αποστολή τους. Στη συνέχεια ο ΟΑΕΔ θα 

επανέλθει επί των προτάσεων ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη εξειδίκευση (θεματικές 

ενότητες, μαθησιακά αποτελέσματα, κλπ.) και να γίνει η τελική έγκριση από τον ΟΑΕΔ 

αλλά και τα όργανα του Πανεπιστημίου.  

 

Όπως επισημάνθηκε, θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες προσκλήσεις στο προσεχές 

διάστημα για τις οποίες θα υπάρξει και σχετική ενημέρωση.  

 

Με εκτίμηση,  

 

 

 

 

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής  

Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  
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