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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  
στο Πρόγραμμα Κατάρτισης  “Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια”

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. 5563/112/15-10-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ,
με την οποία ενέκρινε το Μνημόνιο Συνεργασίας με την εταιρεία Cisco Hellas A.E, στα
πλαίσια  της  Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης  για  τη  δωρεάν  παροχή  εκπαιδευτικών
προγραμμάτων  μέσω  του  προγράμματος  Cisco  Networking  Academy  για  άνεργους
εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ.

2. Τις  αλλαγές  που συντελούνται  στην  αγορά εργασίας  οι  οποίες  είναι  ραγδαίες  και  τα
ποσοστά ανεργίας  παραμένουν σε  εξαιρετικά  υψηλά επίπεδα,  σε  συνδυασμό με  την
πανδημία  του  κορωνοϊού  COVID-19,  που  κάνουν  ακόμα  πιο  αναγκαία  την
αποτελεσματικότερη  στήριξη,  από  τον  OAEΔ,  των  ανέργων  και  των  εποχικά
απασχολούμενων.

3. Το γεγονός ότι ο ΟΑΕΔ, ως μέλος της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και
την  Απασχόληση,  ανέλαβε  από  κοινού  δράση  με  τη  Cisco  Hellas  A.E.,  έναν
αναγνωρισμένο διεθνή φορέα με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ανέργων και την
ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.

4. Την υπ’ άριθμ. 2399/43/20-04-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, με
την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του
διαδικτυακού  προγράμματος  κατάρτισης  δωρεάν  για  1.000  ανέργους  και  500
επιλαχόντες με θέμα“ Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια ”.με ασύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση.

5. Την  υπ’αριθμ.  24102/10-05-2021  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  τη
συμμετοχή στο διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης ‘Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια”
για  1.000  εγγεγραμμένους  άνεργους  και  500  επιλαχόντες,  με  ημερομηνία  έναρξης
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υποβολής αιτήσεων την 10η Μαϊου 2021 και ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων την
23 Μαϊου 2021.

6. Το μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς των εγγεγραμμένων ανέργων του Οργανισμού για
τη  συμμετοχή  τους  στο  διαδικτυακό  πρόγραμμα  κατάρτισης  “Εισαγωγή  στην
Κυβερνοασφάλεια,  με  αποτέλεσμα  να  καλυφθούν  οι  προκηρυχθείσες  θέσεις  από  τις
πρώτες ημέρες.

7. Την  υπ’  άριθμ.  2781/52/14-05-2021  Απόφαση  Δ.Σ.  του  ΟΑΕΔ,  με  την  οποία
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 2399/43/20-04-2021 Απόφαση Δ.Σ. του ΟΑΕΔ όσον αφορά
στην αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων, από 1.000 σε έως 3.000  ανέργους  και
επιπλέον έως και 1.000 επιλαχόντες, για τη συμμετοχή τους στο διαδικτυακό πρόγραμμα
κατάρτισης με θέμα «Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια».

Ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. αποφασίζει:

Την αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων από 1.000 σε έως 3.000 ανέργους και επιπλέον
έως και 1.000 επιλαχόντες για τη συμμετοχή τους στο διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης
με θέμα “Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια”, το οποίο προσφέρεται από την εταιρεία Cisco
δωρεάν  για  τους  ανέργους  και  τον  ΟΑΕΔ,  στο  πλαίσιο  της  Εταιρικής  Κοινωνικής  της
Ευθύνης.
 

         

           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ
              

                 Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
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