
 
 

 

Κοινοπραξία Πιστοποιημένων 
Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 
 

 

ΝΕΟ! ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ. 

Δωρεάν Εκπαίδευση, Πιστοποίηση & Επίδομα 1.500€! 

 

Ανακοινώθηκε από την ΕΣΗΕΑ, νέο πρόγραμμα για την επιχορήγηση ανέργων με επιταγές κατάρτισης (training 

vouchers), για τη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης σε δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας 

Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

Η δράση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων για τον δημοσιογράφο 

με ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

(περισσότερες πληροφορίες δίνονται παρακάτω). Παράλληλα το πρόγραμμα οδηγεί σε χορήγηση 

Πιστοποιητικού από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης ΤΠΕ, μέσα από εξεταστική διαδικασία των 

συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Η κατάρτιση είναι διάρκειας 300 ωρών και για κάθε ωφελούμενο, που θα ολοκληρώσει την κατάρτιση και θα 

συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, η ΕΣΗΕΑ θα καταβάλει εκπαιδευτικό επίδομα 1.500 ευρώ. 

Στο πρόγραμμα δικαιούνται να συμμετάσχουν οι άνεργοι δημοσιογράφοι που είναι μέλη των Ενώσεων: 

 της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ),  

 της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ.),  

 της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.Σ.Π.Η.Τ.),  

 της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Εύβοιας 

(Ε.Σ.Η.Ε.Θ.ΣΤ.ΕΛ.Ε.),  

 της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.)  

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία 

ΘΑ παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης των δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ. 

 

Το Δίκτυο Εκπαιδευτικών Οργανισμών (Δ.ΕΚ.Ο.)  

Το Δίκτυο Εκπαιδευτικών Οργανισμών (Δ.ΕΚ.Ο.) αποτελείται από επτά (7) Πιστοποιημένα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, στεγαζόμενα σε σύγχρονες κτιριακές υποδομές σε: 

 Αττική: 

 Αργυρούπολη, Λ. Βουλιαγμένης & Κύπρου 4 

 Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Μακρυγιάννη 43 

 Αθήνα, Ευτυχίας 12-14, 

 Αθήνα, Διάκου Αθανασίου 8 

 Θεσσαλονίκη 

 Πάτρα 

 Λάρισα 

 Πύργο 

Το Δίκτυο (Δ.ΕΚ.Ο.)  συγκροτήθηκε από εκπαιδευτικούς φορείς με μακρόχρονη παρουσία, μεγάλη εμπειρία 

και τεχνογνωσία στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο την συνέργεια για την παροχή 

σύγχρονων και ανταγωνιστικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών για τους ανέργους δημοσιογράφους.  

Μέσα από την συνέργεια αυτή, τα ΚΕΚ του Δικτύου παρέχουν από κοινού: 

 αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 300 ωρών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής 

πρόσκλησης και τις ανάγκες του σύγχρονου δημοσιογράφου 

 εκπαιδευτικό υλικό (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και 

εξειδικευμένες απαιτήσεις των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος 
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 ομάδα εκπαιδευτών ενηλίκων με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία και υψηλή επιστημονική εξειδίκευση και 

επάρκεια σε όλα τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος 

 

Προσφορά του Δικτύου για τους ανέργους δημοσιογράφους 

Το Δίκτυο Εκπαιδευτικών Οργανισμών (Δ.ΕΚ.Ο.) προσφέρει σε όλους τους ανέργους δημοσιογράφους που θα 

επιλέξουν να καταρτιστούν στα ΚΕΚ - μέλη του: 

 δωρεάν Πιστοποίηση των δεξιοτήτων από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης 

 δωρεάν e-learning, μέσα από ειδική πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, με εξειδίκευση στις επιμέρους 

εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος της ΕΣΗΕΑ και ιδιαίτερα σε εκείνα τα γνωστικά αντικείμενα όπου 

οι προβλεπόμενες υποχρεωτικές ώρες είναι λίγες (όπως π.χ. στην εκπαίδευση στα social media κ.λπ.)  

 Τηλεφωνική εξυπηρέτηση για όλη τη διαδικασία 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα  

 

Προσφορά του Δικτύου για όλους τους δημοσιογράφους 

 

Δωρεάν παρακολούθηση μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης της Ενότητας «Νέες Τεχνολογίες – Internet – 

Social Media» διάρκειας 90 ωρών σε δημοσιογράφους που δεν είναι κάτοχοι Voucher, σε ποσοστό 30% του 

αριθμού των ανέργων που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της ΕΣΗΕΑ (και σε κάθε περίπτωση 

τουλάχιστον 100 άτομα), που θα επιλεγούν με κοινωνικά κριτήρια. 

 

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλετε «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά μέχρι την 

Παρασκευή 22/06/2012. 

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να λάβετε από την ιστοσελίδα του Δικτύου Δ.ΕΚ.Ο. 

www.mykek.gr  και στο 801 11 25800. 

 

Μέλη του Δικτύου Δ.ΕΚ.Ο. 

3MPLAN ΚΕΚ 
ALPHA ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ 

ΕΠΕ 

ΑΚΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕ 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΚ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΚ ΑΕ 
ΜΑΣΤΕΡ KEK AE 

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 

 

 

http://www.mykek.gr/

