
Προγράμματα Κατάρτισης υπέρ Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων 

 

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Eurotraining σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στις δομές του 

σε Αθήνα, Βόλο και Θεσσαλονίκη. 

 Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η απόκτηση γνώσεων, η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων των 

ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων καθώς και η μείωση της ανεργίας και η βελτίωση της κοινωνικής θέσης 

και του βιοτικού επιπέδου των ομάδων αυτών στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας 

και κοινωνίας. 

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν θεωρητικό μέρος το οποίο πραγματοποιείται στις πιστοποιημένες 

αίθουσες του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Eurotraining καθώς και πρακτικό μέρος το οποίο πραγματοποιείται σε 

συνεργαζόμενη εταιρία που δραστηριοποιείται σε αντικείμενο ανάλογο του αντικειμένου του προγράμματος. 

 

Δικαιούχοι: ΑΜΕΑ με Μεσογειακή Αναιμία ή Ζαχαρώδη Διαβήτη που είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα 

μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 

Αθήνα 

Τίτλος Προγράμματος: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Θεωρητική κατάρτιση: 400 ώρες 

Πρακτική άσκηση: 300 ώρες 

 

Ποσό επιδότησης 

Εφόσον οι ωφελούμενοι παρακολουθήσουν επιτυχώς κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα, δικαιούνται 

επιδότηση η οποία προκύπτει έως εξής: 

• 6 ευρώ (μικτά) ανά ώρα εάν ανήκουν στις ομάδες των ΑΜΕΑ 

 

  



Δικαιολογητικά που απαιτούνται: 

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα αφού πάρουν 

παραπεμπτικό σημείωμα από το ΚΠΑ της περιοχής τους για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πρέπει να 

προσκομίσουν στο φορέα μας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση της συμμετοχής τους: 

1) Παραπεμπτικό από ΚΠΑ του ΟΑΕΔ 

2) Αίτηση συμμετοχής (κατεβάστε εδώ την αίτηση συμμετοχής) αίτηση σε pdf 

3) Βιογραφικό σημείωμα 

4) Πρόσφατη φωτογραφία 

5) Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων) 

6) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών (εφόσον υπάρχει) 

7) Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ 

8) Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599/86 όπου δηλώνεται ότι: «…δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο 

πρόγραμμα κατάρτισης το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης» 

9) Αντίγραφα δικαιολογητικών πρόσθετων προσόντων (γλώσσα, κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία) 

10)Αντίγραφα δικαιολογητικών κοινωνικών κριτηρίων (Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος, 

οικογενειακή κατάσταση, πολύτεκνοι) 

11) Αντίγραφα δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ευπαθή κοινωνική ομάδα 

  

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ. e-αίτηση 

 

Τηλ. επικοινωνίας 2103306086, κο Λώλη 

Αιτήσεις μέχρι 28/02/2014. Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε μία μικρή παράταση! 

 

http://eurotraining.gr/images/aitisi_eko.pdf
http://eurotraining.gr/index.php/component/rsform/form/24-programmata-katartisis-yper-efpathon-koinonika-omadon

