
Ξεκινούν από τον Σεπτέμβριο 
τα προγράμματα τηλεκατάρτισης 
από την Ομοσπονδία Μηχανικών 
και Τεχνικών Ελλάδας (OMTE)

Η ΟΜΤΕ διοργανώνει προγράμματα τηλεκατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων 
και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο της Πράξης 

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων 
στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Μ.Τ.Ε.» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργαζόμενους όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, 
ανεξάρτητα από το αντικείμενο τους και στοχεύουν στην κατάρτιση 1.150 ωφελούμενων 
σε αντικείμενα υψηλής ζήτησης, όπως ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και η συντήρηση μηχανήματων και εγκαταστάσεων της βιομηχανίας. 
Μέσω των προγραμμάτων οι εργαζόμενοι θα αποκτήσουν πιστοποιημένες γνώσεις 

και δεξιότητες, θα βελτιώσουν τον ρόλο τους στο εργασιακό περιβάλλον και θα ενισχύσουν 
την επαγγελματική τους κινητικότητα στην αγορά εργασίας. 

Τα προγράμματα τηλεκατάρτισης είναι διάρκειας 90 ωρών, με ευέλικτο ωράριο 
παρακολούθησης ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι, ενώ κάθε συμμετέχων λαμβάνει 

εκπαιδευτικό επίδομα 450 ευρώ (5€/ώρα * 90 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης). 
Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης της τηλεκατάρτισης και κατόπιν σχετικών εξετάσεων, 

παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων που ενισχύει 
την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες 
& δήλωση συμμετοχής: 
www.omte.gr

Δήλωσε συμμετοχή και ενίσχυσε τη θέση σου στην αγορά εργασίας!

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

https://www.omte.gr/proslisekdilosisendiaferontos/


ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
(οριζόντιο αντικείμενο)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Tο  πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους που προέρχονται από πιο  
παραδοσιακούς επαγγελματικούς χώρους και επιθυμούν να αποκτήσουν 
δεξιότητες ανάπτυξης λογισμικού μέσω ενός εμπειρικού, εφαρμοσμένου 
και πρακτικού πλαισίου. 

Βασικά οφέλη του προγράμματος:

•   Ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling). 
•   Αύξηση παραγωγικότητας (upskilling) εργαζομένων.
•   Δημιουργία νέας επαγγελματικής κουλτούρας στο πλαίσιο 
 ψηφιακού μετασχηματισμού. 
•   Βελτίωση της θέσης και της ανταγωνιστικότητας του εργαζόμενου 
 στην αγορά εργασίας.
•   Επίλυση προβλημάτων σε εμπορικές εφαρμογές και στον σχεδιασμό 
 ψηφιακών συστημάτων.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην εκμάθηση ανάπτυξης εφαρμογών με 
τις γλώσσες προγραμματισμού Java, VHDL και Assembly, που έχουν 
άμεση εφαρμογή σε εμπορικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 
ψηφιακές τεχνολογίες, σε βιομηχανίες – βιοτεχνίες που ενσωματώνουν 
ψηφιακά συστήματα πληροφορικής, σε επιχειρήσεις ανάπτυξης 
λογισμικού κατασκευής ή υποστήριξης προϊόντων πληροφορικής και 
σε μηχανογραφικά κέντρα και τμήματα πληροφορικής οργανισμών και 
επιχειρήσεων.
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ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
(εξειδικευμένο αντικείμενο)

Το πρόγραμμα συνδέεται με αναγκαίες επαγγελματικές δεξιότητες σε 
εργαζόμενους στο πεδίο της συντήρησης. Το αντικείμενο επιλέχθηκε 
βάσει της αυξημένης ζήτησης σε ειδικότητες συντήρησης σε 
διαφορετικούς τομείς, αλλά και λόγω της δυναμικής απασχόλησης που 
προσφέρει.

Η Ολική Παραγωγική Συντήρηση (Total  Productive  Maintenance  - 
TPM) είναι μία καινοτόμος προσέγγιση , η οποία βελτιστοποιεί την 
αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού, εξαλείφει τις έκτακτες διακοπές 
(breakdowns) και προωθεί την αυτόνομη συντήρηση (autonomous main-
tenance) από τους χειριστές μέσω ενεργής συμμετοχής του προσωπικού 
(total workforce  involvement). 

Η εκμάθηση της TPM έχει άμεσα οφέλη στην αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού, στην αποσαφήνιση του ρόλου κάθε 
εργαζόμενου, από τον χειριστή μέχρι τη διοίκηση, στον μηδενισμό 
απωλειών μέσω κατηγοριοποίησης και προτεραιοποίησης, στην χρήση 
εργαλείων που «μεταφράζουν» μία πλειάδα ακρωνυμίων σε πολύτιμα 
μέσα αποτελεσματικής εξάλειψης απωλειών και στη διαμόρφωση ενός 
πλήρους και ρεαλιστικού master plan. 

Παρακολουθώντας τα προγράμματα τηλεκατάρτισης, οι ωφελούμενοι 
θα αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες σε σύγχρονες πρακτικές 
που ακολουθούνται στην παραγωγική διαδικασία κατά τη συντήρηση 
μηχανημάτων και εξοπλισμού και θα αναπτύξουν μια κουλτούρα συνεχούς 
βελτίωσης των εργασιών ευθύνης τους και διάγνωσης προβλημάτων. Η 
παρεχόμενη κατάρτιση TPM βρίσκει άμεση εφαρμογή σε επιχειρήσεις 
και κλάδους όπως βιομηχανίες – βιοτεχνίες, εταιρείες παραγωγής 
και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, επιχειρήσεις εξόρυξης ορυκτών, 
μεταλλευμάτων, φυσικού αερίου και ατμού, σε εταιρείες που ασχολούνται 
με ηλεκτρολογικές ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις, σε εταιρείες  
εξυπηρέτησης κτηρίων κλπ.
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλουν 
εγκαίρως την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ακόλουθο σύνδεσμο 

omte.gr/proslisekdilosisendiaferontos 

Για περισσότερος πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τον τρόπο μοριοδότησης και βαθμολόγησης 
και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
της Ομοσπονδίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.omte.gr, ή εναλλακτικά μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με την ΟΜΤΕ μέσω τηλεφώνου στο 210 5233503 
(ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες:9:00-17:00)
και μέσω email omtellados@yahoo.gr

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔHΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ 
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