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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΕ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους (Τύπος 2)» 
 

Πράξη 2: «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» 
Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

 
 

 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ(σε ώρες): 100  (30 ώρες κλασική κατάρτιση & 70 ώρες 
τηλε-εκπαίδευσης) 
ΑΡ.ΑΤΟΜΩΝ 40:  (2 τµήµατα * 20 άτοµα το καθένα) 
� άνεργοι/ες εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆, απόφοιτοι Β’ Βάθµιας, 

ΜΕΤΑ-Β’ Βάθµιας, Γ΄Βάθµιας,  
� και άτοµα άνεργα απόφοιτοι Γ΄Βάθµιας που ανήκουν σε 

επαγγελµατικές ενώσεις – επιµελητήρια και τα οποία δεν 
εγγράφονται στον ΟΑΕ∆ 

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ:  2,00 €  ανά ώρα  ή  3,00 € για τα άτοµα Ε.Κ.Ο. (µικτές αποδοχές) 
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Κ.Ε.Κ. ∆ΙΑΥΛΟΣ,  Χρ. Πίψου 9 & Μάντζαρου, Θεσ/νίκη   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2310-523512, 536218, 529288     Καθηµερινά: 10.00- 16.00 
 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 1 ΕΞΕΤΑΣΗ & 1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ 

 
Έναρξη υποβολής αιτήσεων έως 15/03/2013 (ενδεικτική ηµεροµηνία) 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ : 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Υπόδειξη από τον ΟΑΕ∆ 
2. Μία πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου ή ταυτότητας 
3. Βιογραφικό σηµείωµα 
4. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου (για αποφοίτους ΑΕΙ – ΤΕΙ - ΙΕΚ) ή απολυτηρίου (για αποφοίτους 

B΄βάθµιας εκπ/σης) 
5. Επικυρωµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας (& τις 2 όψεις) 
6. Επικυρωµένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας (& τις 2 όψεις) 
7. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού 
8. Επικυρωµένο Αποδεικτικό προσθετων κοινωνικών δεδοµένων (για όσους ανήκουν σε  Ε.Κ.Ο.) 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Φωτοτυπία πτυχίου ξένης γλώσσας και/ ή σεµιναρίων (εφόσον υπάρχουν) 

 
Στην περίπτωση ανέργων που είναι εγγεγραµµένοι σε επαγγελµατικές ενώσεις – επιµελητήρια και όχι  
στον ΟΑΕ∆ θα προσκοµίσουν αντί τις Υπόδειξης του ΟΑΕ∆ (δικαιολογητικό Νο 1) εκκαθαριστικό 
σηµείωµα του προηγούµενου έτους. Αν δεν έχουν υποβάλλει αίτηση θα υποβάλλουν υπεύθυνη 
δήλωση του Νόµου 1599/86 στην οποία θα βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό 
διάστηµα ανεργίας στον κλάδο τους. 
 

Βασικός σκοπός του προγράµµατος, είναι η αναβάθµιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευοµένων µε 
γνώσεις και ικανότητες χρήσης ΤΠΕ και η επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης που θα διεξαχθούν 
στα πλαίσια του προγράµµατος. 
 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
Επεξεργασία κειµένου, Υπολογιστικά φύλλα, Εφαρµογές στο διαδίκτυο, Παρουσιάσεις 
 

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 


