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Θεσσαλονίκη 22/10/2018 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Επιδοτούµενα σεµινάρια κατάρτισης  

υπαλλήλων ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΟΠΑΠ  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,.  

το Σωµατείο µας σε συνεργασία µε το Κ∆ΒΜ2 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, θα υλοποιήσει 

επιδοτούµενα σεµινάρια στο πλαίσιο του προγράµµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΛΑΕΚ 1-49) που απευθύνονται σε εργαζόµενους.  

Προτεινόµενη θεµατολογία: 

• ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

• ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΕΙ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Τα προγράµµατα θα είναι συνολικής διάρκειας 32 ωρών, και θα υλοποιηθούν σε ώρες 

εκτός εργασίας των υπαλλήλων, δύο φορές την εβδοµάδα (∆ευτέρα έως Πέµπτη 10:00-13:15 ή 

18:00-21:15), στο κτίριο του Κ∆ΒΜ2 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (Λιβανόβου 15 - Περιοχή ∆ικαστηρίων, 

τηλ.: 2310500905). 

∆ίπλα στις εγκαταστάσεις του  Κ∆ΒΜ2 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ υπάρχει ελεύθερο δηµοτικό 

parking 360 θέσεων .Επίσης η περιοχή εξυπηρετείται από πολλά δροµολόγια  του ΟΑΣΘ. 

Στα προγράµµατα µπορούν να λάβουν µέρος όλοι οι εργαζόµενοι της επιχείρησης 

(πρακτορείου), ενώ η επιχείρηση δεν έχει καµία οικονοµική επιβάρυνση.  

Σηµειώνεται ότι τα σεµινάρια είναι εκτός ωραρίου εργασίας και στους συµµετέχοντες 

καταβάλλεται αποζηµίωση ποσού 5,00€ ανά ώρα, π.χ. σε ολοκληρωµένο πρόγραµµα το ποσό 

των 160,00 € και επιπλέον, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή στο πρόγραµµα προσκοµίζοντας 

µέχρι 16 Νοεµβρίου 2018 στα γραφεία του Κ∆ΒΜ2 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ  τα παρακάτω  έντυπα:  

• Πρωτότυπη Υ/∆  και αίτηση συµµετοχής της επιχείρησης (επισυναπτόµενα αρχεία). 

• Αίτηση συµµετοχής - Στοιχεία καταρτιζοµένων (επισυναπτόµενο αρχείο). 

• Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας του εργαζόµενου ή  διαβατηρίου ή άδεια 

εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζοµένους στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι 

χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωµένη από ∆ηµόσια Αρχή). 

• Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων (η σελίδα όπου φαίνεται ο αριθµός λογ/σµού IBAN). 

• Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.. 
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• Φωτοτυπία βεβαίωσης απόδοσης ΑΜΚΑ και ΑΜΑ ΙΚΑ (ή φωτοτυπία πρώτης  σελ. 

βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ). 

 

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση µπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:  

2310 500367-2310 500905 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

σας καλούµε να προτείνετε στους υπαλλήλους σας τη συµµετοχή τους στα 

παραπάνω σεµινάρια τα οποία  θα τους δώσουν επιπλέον εφόδια αλλά και οικονοµική 

ενίσχυση.  

 

 

Για το ∆.Σ της ΕΠΟΘΧ 

Ο Πρόεδρος       Ο Γραµµατέας 

Αναστάσιος Απιδόπουλος    Νικόλαος Κουγιουµτζής 


