
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κορέλκο, πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 (ΚΔΒΜ2) από τον 

ΕΟΠΠΕΠ συνδυάζει την εγγραφή σου στο Voucher Επιστημόνων με την παρακολούθηση ενός εξ 

αποστάσεως προγράμματος επαγγελματικής εξειδίκευσης της επιλογής σου (για εσένα ή άτομο της 

επιλογής σου εντελώς δωρεάν.  

 

Δικαιούχοι είναι: 

-Δικηγόροι (ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή), ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, 

δικαστικοί επιμελητές 

-Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων 

-Οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως 

-Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων με μπλοκάκι  

-Ιατροί όλων των ειδικοτήτων  

-Οδοντίατροι 

-Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου 

-Ελεύθεροι επαγγελματίες: διακοσμητές, μαίες κ.α.  

 

Κάντε κλικ εδώ https://korelko.gr/paroches/voucher600/ για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ. 

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής.  

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

-Εξ αποστάσεως εκπαίδευση διάρκειας 100 ωρών με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-

learning) 

-Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν (προαιρετικά) 

Βασικός στόχος είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων για την  

αποτελεσματική προσαρμογή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου τους. 

 

Αντικείμενα Κατάρτισης: 

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) 

2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 

3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία 

4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου 

5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή 

ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη 

6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS) 

7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία 

8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον 

9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας 

10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

(SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές 

 

 

Τι λαμβάνουν οι ωφελούμενοι 

Εκπαιδευτικό Επίδομα 600€ καθαρά ανά συμμετέχοντα: 400€ με την ενεργοποίηση της επιταγής 

κατάρτισης και 200€ με το τέλος της τηλεκατάρτισης.  

Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο, ενώ η συμμετοχή στις εξετάσεις 

πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους 

συμμετέχοντες. 

 

 

Διαδικασία εγγραφής/ Δήλωση συμμετοχής: 

1. Συμπλήρωση της αίτησης (συν. 1) και της εξουσιοδότησης (συν.2) από την Πέμπτη 9 Απριλίου 

2020 εώς Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 23:59 

2. Επιλογή του δωρεάν εξ αποστάσεως προγράμματος (συν.3) https://korelko.gr/programs/e-learning/   

3. Αποστολή των ανωτέρω στο voucher600@korelko.gr 

Εναλλακτικά μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα βήματα 1 και 2 online κάνοντας κλικ εδώ 

https://korelko.gr/on-line-aitisi-voucher/ 
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Εκπαιδευτικό Επίδομα 600€ καθαρά ανά συμμετέχοντα: 400€ με την ενεργοποίηση της επιταγής 

κατάρτισης και 200€ με το τέλος της τηλεκατάρτισης. 

 

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει εντός  Απριλίου. 

 

Δικαιολογητικά εγγραφής: 

1. Εξουσιοδότηση προς την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΡΕΛΚΟ Μ ΙΚΕ με ΑΦΜ 800864941, την 

οποία μπορείτε να εκδώσετε ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet, 

στον σύνδεσμο: 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-

exousiodoteses 

2. Αντίγραφο της αστυνομικής  ταυτότητας ή του διαβατηρίου 

3. Στοιχεία IBAN (εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το 

ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό). 

4. Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ μέσα από το taxisnet (από την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη 

πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης). 

 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:  

215 7776000  (Δευτ. – Παρ. 10.00-21.00) ή στο  email: voucher600@korelko.gr 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΕΛΚΟ 

Αμβροσίου Φραντζή 3, 11743, Νέος Κόσμος 

τηλ. 2182188800 

email: info@korelko.gr 

 


