
 

Η ΣΤΟΦΕΥΣΗ   

πξόθεηηαη λα πινπνηήζεη ΔΠΙΓΟΣΟΤΜΔΝΑ Πξνγξάκκαηα 

Καηάξηηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο Δξγαδνκέλσλ ζην ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, 

κέζσ ΤΓΥΡΟΝΗ θαη ΑΤΓΥΡΟΝΗ ΣΗΛΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

(e-learning)   

  

Δικαίωμα ζυμμεηοχής:  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα Πξνγξάκκαηα έρνπλ όινη νη Δξγαδόκελνη 

ηνπ Ιδησηηθνύ ηνκέα ηεο Οηθνλνκίαο αλεμαξηήησο ηνπ θιάδνπ ή ηεο 

επηρείξεζεο όπνπ απαζρνινύληαη θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

εηζέξρνληαη επίζεκα ζην πξόγξακκα.  

 

Εκπαιδευηικό επίδομα:  

Γηα θάζε σθεινύκελν, πξνβιέπεηαη εθπαηδεπηηθό επίδνκα 1000 

επξώ, ην νπνίν νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 5€ αλά ώξα θαηάξηηζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ.  

 

Τμήμαηα: 

1. Δηδηθόο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο πξνώζεζεο εηαηξηθήο 

παξνπζίαο - Social media Marketing 

2. Δηδηθόο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ (e-Commerce) 

3. ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζηνλ Σνπξηζηηθό Σνκέα 

4. Υξεκαηννηθνλνκηθόο ύκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ 

5. Οηθνλνκηθόο Αλαιπηήο 

 

Δικαιολογηηικά ζυμμεηοχής:  

1. Απνδεηθηηθό εθπαηδεπηηθνύ επηπέδνπ (αληίγξαθν απνιπηεξίνπ 

ηνπιάρηζηνλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο)  

2. Βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο από ηνλ ΔΦΚΑ. 

(https://apps.ika.gr/eCertRegistered/)  

3. Τπεύζπλε δήισζε (ΤΓ) ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε από ην 

www.gov.gr ή ΤΓ ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, (ε νπνία ζα 

απεπζύλεηαη ζην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ 



ΔΛΛΑΓΑ), ζπκπιεξώλνληαο ππνρξεσηηθά ηνλ ΑΦΜ θαη ηνλ 

αξηζκό ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, ζηελ νπνία λα δειώλεη:  

i. Όηη απνδέρεηαη ην ζύλνιν ησλ όξσλ πκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα,  

ii. Σελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο είλαη εξγαδόκελνο ηνπ Ιδησηηθνύ 

Σνκέα ηεο Οηθνλνκίαο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή επνρηθά 

εξγαδόκελνο/ε, ζηελ επηρείξεζε κε επσλπκία «................» θαη ΑΦΜ 

«............», iii. Σα πξνζθνκηδόκελα έγγξαθα είλαη γλήζηα αληίγξαθα 

ησλ πξσηνηύπσλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ αίηεζε 

είλαη αιεζή. 

4. Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο, Γηαβαηεξίνπ ή άιινπ 

Πηζηνπνηεηηθνύ Σαπηνπξνζσπίαο  

5. Αληίγξαθν νπνηνπδήπνηε επίζεκνπ εγγξάθνπ όπνπ αλαγξάθεηαη • 

Α.Φ.Μ. • Α.Μ.Κ.Α • ΑΜΑ 

6. Αληίγξαθν Σξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ, ζηνλ νπνίν ζα είλαη Κύξηνο 

Γηθαηνύρνο ν/ε Αηηώλ/ νύζα  

 

Μόλν γηα ηνπο Δπνρηθά Δξγαδόκελνπο απαηηείηαη:  

α) Αληίγξαθν ηεο Κάξηαο Αλεξγίαο ζε ηζρύ Καη  

β) Έληππν Καηαγγειίαο ύκβαζεο Δξγαζίαο (Δ6) ππνγεγξακκέλν 

από ηνλ Άλεξγν θαη ηνλ Δξγνδόηε ή Βεβαίσζε Λήμεο ύκβαζεο 

Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (Δ7) ππνγεγξακκέλε από ηνλ Δξγνδόηε ή 

Βεβαίσζε Δπνρηθόηεηαο από ηελ Δπηρείξεζε, ή Αληίγξαθν ηεο 

“Απόθαζεο Τπαγσγήο” ζηελ επηδόηεζε από ηνλ ΟΑΔΓ (είηε 

πξόθεηηαη γηα ην εηδηθό επνρηθό βνήζεκα ή πξόθεηηαη γηα ηελ 

επηδόηεζε αλεξγίαο 3 κελώλ θαη 5 εκεξώλ γηα Αζθαιηζκέλνπο, νη 

νπνίνη έρνπλ απαζρνιεζεί ζε Σνπξηζηηθά Καη Άιια Δπαγγέικαηα ζε 

Δπηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ επνρηθά).  

 

Πξνζνρή δεδνκέλνπ όηη ε ΤΓ από gov.gr  πξέπεη λα έρεη ίδηα 

εκεξνκελία κε ηελ εκεξνκελία αίηεζεο, παξαθαινύκε λα καο ηελ 

ζηείιεηε καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά πξσηλέο ώξεο ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ.  

 

 

Πιεξνθνξίεο θαη αηηήζεηο ΣΗΛ: 22810-82302 

Γεπηέξα – Παξαζθεπή: 09:00-17:00 – ΜΑΤΡΟΚΟΡΓΑΣΟΤ 1, 

Βαπόξηα, E-MAIL: info@stoxefsi.gr 

http://gov.gr/
mailto:info@stoxefsi.gr

