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Ξεκινοφν τα προγράμματα τθλεκατάρτιςθσ από τθν Ομοςπονδία Μθχανικών και Τεχνικών 
Ελλάδασ (OMTE) 

Υπόβαλε εγκαίρωσ αίτθςθ ςυμμζτοχθσ και ενίςχυςε τθ κζςθ ςου ςτθν αγορά εργαςίασ! 
 
Ξεκινοφν από τον Σεπτζμβριο τα προγράμματα τθλεκατάρτιςθσ, πιςτοποίθςθσ γνώςεων και 
δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα, ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ 
γνώςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα από τθν Ο.Μ.Τ.Ε.» ςτο Επιχειρθςιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020».  
 
Τα προγράμματα απευκφνονται ςε εργαηόμενουσ όλων των κλάδων του ιδιωτικοφ τομζα, ανεξάρτθτα 
από το αντικείμενο τουσ, και ςτοχεφουν ςτθν κατάρτιςθ 1.150 ωφελοφμενων ςε αντικείμενα υψθλισ 
ηιτθςθσ, όπωσ ο προγραμματιςμόσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και θ ςυντιρθςθ μθχανιματων και 
εγκαταςτάςεων τθσ βιομθχανίασ. Οι ωφελοφμενοι κα αποκτιςουν πιςτοποιθμζνεσ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ, κα βελτιϊςουν τον ρόλο τουσ ςτο εργαςιακό περιβάλλον και κα ενιςχφςουν τθν 
επαγγελματικι τουσ κινθτικότθτα ςτθν αγορά εργαςίασ.  
 
Τα προγράμματα τθλεκατάρτιςθσ είναι διάρκειασ 90 ωρών, με ευζλικτο ωράριο παρακολοφκθςθσ 
ϊςτε να διευκολφνονται οι εργαηόμενοι, ενϊ κάκε ςυμμετζχοντασ λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα 
450 ευρώ (5€/ϊρα * 90 ϊρεσ υποχρεωτικισ παρακολοφκθςθσ). Με τθν ολοκλιρωςθ παρακολοφκθςθσ 
τθσ τθλεκατάρτιςθσ και κατόπιν ςχετικϊν εξετάςεων, παρζχεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ Πιςτοποίθςθ 
Γνϊςεων και Δεξιοτιτων που ενιςχφει τθν πρόςβαςι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 
 
Η Διοίκθςθ και ο  Πρόεδροσ τθσ ΟΜΤΕ, Ιωάννθσ Χάλαρθσ διλωςαν ότι «θ Ομοςπονδία με ςυνζπεια 
προσ τον κλάδο των μθχανικϊν, τα μζλθ τθσ, τουσ τεχνίτεσ και τθ βιομθχανία οργανϊνει και διεξάγει 
ςυςτθματικά δράςεισ διαρκοφσ κατάρτιςθσ και βελτίωςθσ δεξιοτιτων. Στόχοσ μασ είναι να 
παρακολουκοφμε τισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ τθσ βιομθχανίασ, να παρζχουμε εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ 
ςτο ανκρϊπινο δυναμικό του κλάδου και να καλφπτουμε τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ 
εργαςίασ. Με μεγάλθ χαρά ανακοινϊνουμε τθν ζναρξθ ενόσ νζου κφκλου προγραμμάτων 
τθλεκατάρτιςθσ από τον Σεπτζμβριο και καλοφμε από τϊρα τουσ ενδιαφερόμενουσ να ενθμερωκοφν 
και να υποβάλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ μασ». 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
Τα προγράμματα τθλεκατάρτιςθσ χωρίηονται ςε δυο διαφορετικζσ κεματικζσ ενότθτεσ: 
1. Βαςικζσ Αρχζσ Προγραμματιςμοφ (οριηόντιο αντικείμενο) και  
2. Ολικι Παραγωγικι Συντιρθςθ Μθχανθμάτων & Εγκαταςτάςεων (εξειδικευμζνο αντικείμενο) 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ενθμερωκοφν και να υποβάλουν εγκαίρωσ αίτθςθ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ εδϊ. 
 
Για περιςςότεροσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το περιεχόμενο των κεματικϊν ενοτιτων, αλλά και τθν 
υποβολι αιτιςεων, τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τον τρόπο μοριοδότθςθσ και βακμολόγθςθσ και 
οποιαδιποτε άλλθ χριςιμθ πλθροφορία επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ OMTE ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ omte.gr, ι εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνιςετε με τθν ΟΜΤΕ μζςω τθλεφϊνου ςτο 210 
5233503 (Δευτζρα - Παραςκευι και ϊρεσ: 9:00 - 17:00) και μζςω email omtellados@yahoo.gr. 
 

https://www.omte.gr/proslisekdilosisendiaferontos/
https://www.omte.gr/

