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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

 

Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, µετά 

την έγκριση του προγράµµατος κατάρτισης του Υποέργου «Κατάρτιση ανέργων σε 

πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική 

απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε θέµατα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(πράσινα επαγγέλµατα) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» Πράξη 1 και στο πλαίσιο του 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής 

Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Υ.Ε.) 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πρόκειται το επόµενο 

χρονικό διάστηµα να υλοποιήσει το εξής πρόγραµµα κατάρτισης: 

 

Κωδικός Τίτλος Ώρες 

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο 

Αριθµός 

Ατόµων 

Τόπος 

Υλοποίησης 

1 

Εργάτες 

κατασκευής 

δηµοσίων 

έργων 

φιλικών προς 

το 

περιβάλλον 

800 (200 

θεωρία – 

600 

πρακτική) 

Απόφοιτοι 

πρωτοβάθµιας & 

δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης 

20 Τρίπολη 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν εγγεγραµµένοι/ες στα µητρώα του ΟΑΕ∆-  

ανεξάρτητα αν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ή όχι, καθώς και άτοµα ευπαθών 

κοινωνικά οµάδων -  οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο επιδοτούµενο 

πρόγραµµα κατά τους τελευταίους δυο µήνες.  

Οι άνεργοι, µε ή χωρίς δικαίωµα τακτικού επιδόµατος ανεργίας, δικαιούνται 

εκπαιδευτικού επιδόµατος 4,85 ευρώ µικτό ανά ώρα κατάρτισης.  Για τους 

καταρτιζόµενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες πληθυσµού το 

εκπαιδευτικό επίδοµα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,35 ευρώ µικτά.  

Η περίοδος υλοποίησης του προγράµµατος έχει οριστεί για το διάστηµα  

Οκτώβριος 2012 – Απρίλιος 2013 

 

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά: 

1. Έντυπη αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα που διατίθεται από το Κ.Ε.Κ.-ΙΝ.Ε 

ΓΣΕΕ 

2. Παραπεµπτικό έγγραφο από τα ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης) του 

Ο.Α.Ε.∆. 



3. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας 

4. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας 

5. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών  

6. Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 

7. Πρόσφατη Φωτογραφία 

8. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι: 

    α) δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο επιδοτούµενο πρόγραµµα κατά τους 

τελευταίους δύο µήνες και  

    β) ότι τα στοιχεία του βιογραφικού τους είναι αληθή. 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες άνεργοι/ες θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΚΠΑ ΟΑΕ∆  της 

περιοχής τους προκειµένου να λάβουν παραπεµπτικό έγγραφο. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

21/08/2012 05/09/2012 

 

Πληροφορίες για συµµετοχή δίνονται από το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, διεύθυνση Σπάρτης 8, 

Τρίπολη,  Θανάσης Παπαδολιάς – Νίκος Αποστολόπουλος, τηλ. 2710243345, ώρες 

επικοινωνίας 09:00 – 14:00, www.inegsee.gr. 
 

 


