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Η ∆ράση «1.9/10 Προγράµµατα εκµάθησης ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε αναλφάβητους µετανάστες» 

συνολικού προϋπολογισµού 70.000 € συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης κατά 75% από 

Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους 

 

  

Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης 

Ετήσιο Πρόγραµµα 2010 

Προτεραιότητα: Υλοποίηση δράσεων για την πρακτική εφαρµογή των  

«Κοινών Βασικών αρχών της πολιτικής ένταξης µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 

∆ράση 1.9/10: «Προγράµµατα εκµάθησης ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε αναλφάβητους µετανάστες» 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης  «ΑΤΤΙΚΗΣ» σε συνεργασία µε τη «Μ.Κ.Ο PRAKSIS» και την 

«Κ.Σ.∆.Ε.Ο Ε∆ΡΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για την πρακτική εφαρµογή των «Κοινών Βασικών αρχών 
της πολιτικής ένταξης µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» θα υλοποιήσει στον Πειραιά  πρόγραµµα εκµάθησης 
της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε αναλφάβητους υπηκόους τρίτων χωρών, συγχρηµατοδοτούµενο από 
Κοινοτικούς Πόρους ( Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης) κατά 75% και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 
 
 

 

 

� Το Πρόγραµµα Εκµάθησης της Ελληνικής γλώσσας απευθύνεται σε ενήλικες Μετανάστες - υπηκόους τρίτων 
χωρών. Η δοµή και το εκπαιδευτικό του περιεχόµενο στηρίζεται στο πρόγραµµα «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ», και αφορά στο 
επίπεδο γλωσσοµάθειας Α1. Οι συµµετέχοντες µπορούν να κάνουν ένα σηµαντικό βήµα για την απόκτηση 
πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας. 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να προσέρχονται για τη συµπλήρωση της αίτησης συµµετοχής, στις 
εγκαταστάσεις της δοµής υλοποίησης στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ (∆ιεύθυνση:Νικολάου 
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο, περιοχή Χανιόπορτα, (πλησίον INTERMAX), τηλέφωνο 2810-371420 και ώρες 
10.00π.µ. – 16.00µ.µ. προσκοµίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 

� Έντυπη αίτηση συµµετοχής  (διατίθεται στο ΚΕΚ ) και πρόσφατη φωτογραφία 

� Επικυρωµένο αντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνοµικής ταυτότητας (διπλής όψης) 

� Επικυρωµένο αντίγραφο Βεβαίωσης Νόµιµης Παραµονής στην Ελλάδα  

� Εκκαθαριστικό Εφορίας ∆ήλωσης Οικογενειακού Εισοδήµατος ή Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν υποβάλλεται 
φορολογική δήλωση 

 
 

Τηλ.επικοινωνίας :  210-4627013 ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ (Μπάστα Γεωργία, υπεύθυνη προγράµµατος)
 2810-371420 ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ (∆ήµητρα, γραµµατεία) 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΤΟΜΑ ΕΚΠ/ΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΩΡΕΣ 

«Εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας και 
ιστορίας σε αναλφάβητους υπηκόους τρίτων 

χωρών» 
Ηράκλειο  20 

Αναλφάβητοι 
Μετανάστες - 

υπήκοοι τρίτων 
χωρών νοµίµως 

διαµένοντες στην 
Ελλάδα 

100 


