
 

 
 

Γραφεία Επικοινωνίας &  
Ενημέρωσης 
Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος 
ΤΗΛ 2321023640 
ΦΑΧ 2321051861 

Κεντρική δομή 
ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ 
ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΗΛ 2321099207 
ΦΑΞ 2321051861 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 (Πρώην Κ.Ε.Κ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΚΩΔ. ΕΚΕΠΙΣ 1210938 
Website : www.kekpkm.gr 
   www.park-interreg.eu  
E-mail :  info@kekpkm.gr 

Δομή Κατάρτισης  
HU.R.MA OFFICE (Πρώην Κτίριο 
ΔΕΣΕ) 
Σέρρες Τέρμα Ομόνοιας 
ΤΗΛ 2321045405 2321037865 
ΦΑΞ 2321051861  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

INTERNET LEARNING PROGRAM / E-LEARNING 
 

Το KE.ΔI.BI.Μ.2 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ  στο πλαίσιο της 
δράσης 4.2. “Internet Learning program - e-learning” του έργου "Networking of SME's from creative 
industries in cross border region" και ακρωνύμιο “PARK”, πρόκειται να υλοποιήσει το κάτωθι πρόγραμμα 
κατάρτισης: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ   ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

2 Internet Learning 
Program / E-Learning 

10 καταρτιζόμενοι 
από την πρώην 
Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της 

Μακεδονίας 

Επιχειρηματίες, 
εργαζόμενοι, άνεργοι 

εν δυνάμει 
επιχειρηματίες 

50 ώρες  

 

15 καταρτιζόμενοι 
από την Ελλάδα 

 
Οι καταρτιζόμενοι από την Ελλάδα δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 5,00€ μικτά ανά 

ώρα κατάρτισης.  
Το πρόγραμμα κατάρτισης προσβλέπει στην κατάρτιση συνολικά 25 επιχειρηματιών, 

εργαζομένων και ανέργων εν δυνάμει επιχειρηματιών στις ενότητες που περιγράφονται στον παρακάτω 
πίνακα. Δέκα καταρτιζόμενοι θα προέρχονται από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας και δεκαπέντε από την Ελλάδα. Η κατάρτιση δύναται να υλοποιηθεί μέσα σε ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 50 ωρών, εκ των οποίων οι πρώτες και οι τελευταίες δύο 
συναντήσεις (συνολικά 4 ημέρες)  αφορούν δια ζώσης διδασκαλία και απαιτούν φυσική παρουσία στις 
εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. στο τέρμα Ομονοίας (πρώην ΔΕΣΕ) στις Σέρρες, ενώ οι υπόλοιπες ώρες 
θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και απαιτούν Η/Υ.   

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πολύ καλή γνώση αγγλικών καθώς όλο το 
πρόγραμμα κατάρτισης θα γίνεται στην αγγλική γλώσσα.  

Το πρόγραμμα κατάρτισης πρόκειται να υλοποιηθεί μέσα Μαρτίου – τέλος Απριλίου.  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘INTERNET LEARNING PROGRAM / 
E-LEARNING’ 

 Website  - Παρουσίαση, κατασκευή, για αρχάριους με CMS  
 Ε-shop  - Παρουσίαση, τρόπος λειτουργίας, ασφάλεια συναλλαγών, εικονικές αγορές / 

πληρωμές , σύστημα αξιολόγησης e-shop  
 Εφαρμογές σύννεφου (Cloud Services) και περιήγηση σε εφαρμογές android  
 Marketing και social media για επιχειρήσεις - Facebook, Twitter, Instagram 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ.-Π.Ε. 
Σερρών στην οδό Υψηλάντου 4 (3ος όροφος) ή στο τέρμα Ομονοίας (πρώην κτήριο ΔΕΣΕ) από 
02/02/2016 έως 20/02/2016, Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00 έως 14:00. Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. www.kekpkm.gr, στην ιστοσελίδα του έργου www.park-
interreg.eu καθώς και στα γραφεία μας τόσο στην οδό Υψηλάντου 4 όσο και στο τέρμα Ομονοίας 
στις Σέρρες.  
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