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Δημιουργία 

Yποστηρικτικού Μηχανισμού Σύζευξης Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας 
 
Στις 30 Ιουνίου 2015, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ολοκληρώνει την 
πρώτη σημαντική, μεγάλου μεγέθους, σύνθετη, παρέμβαση του στην αγορά εργασίας του Πειραιά, 
η οποία άρχισε το Μάρτιο του 2012. 
Πρόκειται για το έργο ,  «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για ανέργους και επαπειλούμενους ανέργους 
των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, μέσω της παροχής υπηρεσιών 
επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης/ επανακατάρτισης,  με στόχο την αναβάθμιση των 
επαγγελματικών τους δεξιοτήτων». Το Πρόγραμμα είναι ενταγμένο με  κωδικό ΟΠΣ 375331, στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 2007-2013» του ΕΣΠΑ, με την υπ. 
αριθμ. 1666/418/Α2/27-03-2012 Απόφαση Ένταξης. 
Η διαχείριση του έχει «εκχωρηθεί» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του ΕΣΠΑ  2007- 2013 «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 
Έχει προϋπολογισμό 7,7 εκ €, απευθύνεται σε 1.500 ανέργους, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι 
τεχνίτες, στη μεγάλη πλειοψηφία τους από τα επαγγέλματα της ναυπηγοεπισκευής.  Από τον 
προϋπολογισμό του, 2,5 εκ € (το 32%) , χορηγήθηκαν, ως Εκπαιδευτικό Επίδομα, προς τους 
ανέργους που συμμετείχαν, 1.680 € προς τον καθένα.  
Στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την διαχείριση του, πέρα από τους άμεσα 1.500 ωφελούμενους, 
είχαν ενεργό ρόλο η Διοίκηση και το προσωπικό του Επιμελητηρίου, 16 επιχειρήσεις του Πειραιά, 
ως ανάδοχοι δράσεων που έγιναν στο πλαίσιο του Προγράμματος.  
 
Το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα…» αποτελείται, συγκροτείται, από 8 διακριτά έργα 
Το βασικό από τα έργα αυτά,  ο κορμός και η καρδιά του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος…», 
είναι το Πρόγραμμα Κατάρτισης / Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας κατά ISO / IEC 17024, των 
1.500 ανέργων.  
 
Αν θελήσουμε να εξετάσουμε ποια είναι τα σημαντικότερα οφέλη από την υλοποίηση του 
«Ολοκληρωμένου Προγράμματος…», ποια αξιόλογη προστιθέμενη αξία δημιούργησε η εφαρμογή 
του, τι καινοτομικό προσφέρει στους άμεσους συντελεστές του και ευρύτερα, μπορούμε 
αξιόπιστα, και, σε μεγάλο βαθμό, εκ του αποτελέσματος, να υποδείξουμε δύο παρεμβάσεις που 
έχουν πρωτοτυπία, θα έχουν διάρκεια και θα προσπορίσουν οφέλη στην αγορά εργασίας και τις 
επιχειρήσεις του Πειραιά, στην τοπική κοινωνία. 
 
Η 1Η  είναι η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Δεξιοτήτων, που ακολουθεί την διεξαγωγή της κατάρτισης και οδηγεί 
στη χορήγηση στον ωφελούμενο Πιστοποιητικού Τεχνικής Επάρκειας κατά ISO / IEC 17024, σε μία 
από τις εννέα (9)  ειδικότητες της κατάρτισης:  Τεχνίτης ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ, Τεχνίτης ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ, 
Τεχνίτης ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, Τεχνικός ΜΟΝΩΣΗΣ-ΜΟΝΩΤΗΣ, Τεχνίτης ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 
Τεχνίτης ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ, Τεχνικός ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ και ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, Τεχνίτης ΨΥΚΤΙΚΟΣ-
Τεχνίτης ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Τεχνικός-Συντηρητής Εγκαταστάσεων ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ και 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
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Το Πιστοποιητικό χορηγείται από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων κατά 
ISO / IEC 17024,  μετά από γραπτές εξετάσεις θεωρίας και εξετάσεις πρακτικής. 
Στη σύγχρονη αγορά εργασίας , η προδιαγραφή για Πιστοποιημένους εργαζόμενους (certified 
workers), ειδικά σε κλάδους και  περιοχές που πλήττονται από μεγάλη ανεργία, καθιερώνεται. Το 
Πρόγραμμα ΟΠΣ 375331 του ΕΒΕΠ επιδίωξε να ανταποκριθεί εις αυτή την απαίτηση και  ορθά 
«έπραξε». 150 τεχνίτες που παρακολούθησαν το Πρόγραμμα και πιστοποιήθηκαν, στη συνέχεια 
βρήκαν απασχόληση σε ναυπηγεία του Μπιλμπάο της Ισπανίας, της Αττάλειας της Τουρκίας, του 
Αμβούργου Γερμανίας, της Σαιν Ναζέρ της Γαλλίας και των Καναρίων Νήσων. 
 
 Η 2Η παρέμβαση είναι ο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ για τη βελτίωση της 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ των καταρτισθέντων ανέργων και επαπειλούμενων ανέργων στο πλαίσιο 
της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ  375331». 
Πρόκειται, πρακτικά, για τη δημιουργία μίας ψηφιακής εφαρμογής, με την οποία επιχειρείται να 
«συναντηθούν», να πραγματοποιηθεί η «ΣΥΖΕΥΞΗ»,  ΖΗΤΗΣΗΣ, από πλευράς Εργαζομένων, με την 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, από πλευράς Επιχειρήσεων, της ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
Η ψηφιακή εφαρμογή, ο «Υποστηρικτικός Μηχανισμός», είναι ενσωματωμένος στο Portal του 
ΕΒΕΠ www.pcci.gr , και αξιοποιεί την αναβάθμιση του portal  μέσα από το έργο του ΕΒΕΠ 
«Ψηφιακές Δράσεις», το οποίο χρηματοδοτεί ένα άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-
2013, η «Ψηφιακή Σύγκλιση». Στις «Ψηφιακές Δράσεις», η συνιστώσα «Ψηφιακή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 
αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία και τη λειτουργία του «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ Μηχανισμού».  
Καταγράφεται εδώ, η συνέργεια σημαντικών συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του ΕΒΕΠ , εξέλιξη 
που δείχνει, μεταξύ των άλλων, ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Επιμελητηρίου, αλλάζει, 
ανοδικά, επίπεδο.   
Στον «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ Μηχανισμό», οι αναζητούντες εργασία έχουν την δυνατότητα να 
καταχωρούν, να επικαιροποιούν, ή και να αποσύρουν, το βιογραφικό τους σημείωμα, τα από τη 
πλευρά τους στοιχεία αναζήτησης θέσης εργασίας. Οι εργοδότες, έχουν τη δυνατότητα να 
καταχωρούν τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να 
εμπλουτίζουν η/ και να αποσύρουν τις προσφορές τους. Αμφότερες οι κατηγορίες, όπως και 
τρίτοι, που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον «Μηχανισμό», όπως οι επιχειρήσεις – μέλη του ΕΒΕΠ,  
μπορούν να παρακολουθούν και να χρησιμοποιούν τις εξελίξεις σε μία βασική συνιστώσα της 
αγοράς εργασίας στην περιοχή ευθύνης του ΕΒΕΠ.  
 
Δημιουργούνται, έτσι, κίνητρα και συνθήκες που ωθούν τους αναζητούντες απασχόληση να 
βελτιώνονται, που επιταχύνουν τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης. 
Τα εγκαίνια του «Υποστηρικτικού Μηχανισμού» γίνονται με την καταχώρηση των στοιχείων των 
1.500 ωφελουμένων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης / Πιστοποίησης.  
Ο «Υποστηρικτικός Μηχανισμός»  θα εμπλουτιστεί άμεσα και με τα στοιχεία ΤΩΝ 2.500 
ωφελούμενων του 2ου Προγράμματος Κατάρτισης / Πιστοποίησης που υλοποιεί αυτή τη περίοδο 
το ΕΒΕΠ, και είναι τμήμα της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 488597. 
 
Έτσι η δημιουργία του «Υποστηρικτικού Μηχανισμού» , που είναι το FINALE μίας αξιόλογης 
πρωτοβουλίας του Επιμελητηρίου, του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος…», της Πράξης με κωδικό 
ΟΠΣ 375331, είναι συγχρόνως η ΑΡΧΗ μίας παρέμβασης του Ε.Β.Ε.Π. με άμεση χρησιμότητα και 
προοπτική.  

http://www.pcci.gr/

