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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   
 για τη δωρεάν πρόσβαση 50.000 ανέργων στην πλατφόρμα

εκπαίδευσης του Coursera

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  υπ’  αριθμ.  2997/59/02-06-2020,  4466/98/25-08-2020  και  5554/111/13-10-2020
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες ο ΟΑΕΔ ενέκρινε τη συνεργασία του με
την εταιρεία Coursera.
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, προτίθεται να αναλάβει από κοινού δράση με έναν αναγνωρισμένο διεθνή φορέα
παροχής ηλεκτρονικής κατάρτισης, την εταιρεία Coursera, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων
των ανέργων και την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
4. Την πρόθεση της εταιρείας Coursera να παρέχει δωρεάν πρόσβαση έως 15 Φεβρουαρίου 2021
σε σειρά διαδικτυακών μαθημάτων για κάθε άνεργο εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, με σκοπό τη
βελτίωση των δεξιοτήτων και γνώσεων τους και την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.
5. Το υπογεγραμμένο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων με βάση την υπ’ αριθμ.
5554/111/13-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
6. Την  υπ’ άριθμ.  71623/18-11-2020  Απόφαση  του  Διοικητή  της  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος  του  Προγράμματος  “Δωρεάν  πρόσβαση  50.000  ανέργων  στην  πλατφόρμα
εκπαίδευσης του Coursera”.
7. Το μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς των εγγεγραμμένων ανέργων του Οργανισμού για τη
συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.
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Ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. αποφασίζει:

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα “Δωρεάν πρόσβαση 50.000
ανέργων στην πλατφόρμα εκπαίδευσης του Coursera” μέχρι και την Πέμπτη 10/12/2020 και ώρα
23:59 ή έως τη συμπλήρωση των 50.000 προσφερόμενων θέσεων του Προγράμματος. 

           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ
              

                 Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
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