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Σε αυτό το τεύχος ...
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Προγράμματα κατάρτισης στις περιοχές Αθηνών, Καλαμάτας & Μυτιλήνης

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ»

Επίσημοι ιστότοποι του προγράμματος: http://www.voucher.gov.gr/ και
http://youthguarantee.ypakp.gr/
Τηλεφωνικό κέντρο : 8001144444

Η δράση «Επιταγή εισόδου για νέους από 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την
Απασχόληση των Νέων και εντάσσεται στο Ελληνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία».
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ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α.
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

(Κωδ. Πιστ/σης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 11101176)

Που θα μας βρείτε;
 Αθήνα
 Θεσσαλονίκη
Χ. Μούσκου 18 (Πλ. Κύπρου), Α. Ιλίσια
Βάκχου 19-23, Πύλη Αξιού
 Καλαμάτα
 Μυτιλήνη
Αγία Τριάδα-Δυτικό Κέντρο
Οδός Μυτιλήνης-Λουτρών
 Αίθουσες διδασκαλίας - Πληροφορικής  Γραφεία Διοικητικής-Γραμματειακής Υποστήριξης  Γραφεία Κοινωνικής
Στήριξης και Προώθησης στην Απασχόληση  Αναγνωστήρια-Βιβλιοθήκες  Χώροι Internet  Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
 Άνετοι χώροι υποδοχής και διαλειμμάτων
Σε τι στοχεύουμε;

Σε τι αντιστεκόμαστε;

 Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων,
εργαζομένων
 Συνοδευτικές Υποστηρικτές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.)
 Προώθηση στην απασχόληση
 Ανάπτυξη Ερευνών-Μελετών ανθρώπινου
δυναμικού
 Δικτύωση
 Ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης και
 Έκδοση και διάδοση “NEWSLETTER”
 Ισότητα ευκαιριών

 Ανεργία και κοινωνικός αποκλεισμός
 Διακρίσεις και ανισότητες στην εκπαίδευση και την
αγορά εργασίας
 Μονοπώλιο και αθέμιτος ανταγωνισμός
 Έλλειψη ποιότητας και αποτελεσματικότητας
 Απομόνωση και Κοινωνική Περιθωριοποίηση

η
Σε ποια Θεματικά Πεδία Επαγγελμάτων παρέχει το Κ.Ε.Κ. επαγγελματική κατάρτιση;
Τουρισμός & Παροχή Υπηρεσιών
 Πολιτισμός, Μ.Μ.Ε & Αθλητισμός
 Οικονομία – Διοίκηση

 Τεχνικά & Μεταφορών
 Υγεία & Πρόνοια
 Πληροφορική

 Παιδαγωγικά
 Αγροτικά
 Περιβάλλον

Ποια Προγράμματα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες σχεδιάζουμε, υλοποιούμε ή υποστηρίζουμε με τη
συμμετοχή μας;
 ڤΔράσεις κατάρτισης ανέργων-ΕΚΟ-εργαζομένων στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
& λοιπών Ε.Π. «ΕΣΠΑ 2007-2013»
 ڤΣχέδια δράσεις ενίσχυσης δεξιοτήτων προς όφελος ΕΚΟ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Πρ/των & Πρωτοβουλιών
 ڤΤοπικές Δράσεις για ευάλωτες ομάδες - ΤΟΠΕΚΟ
 ڤΤοπικά Σχέδια για την Απασχόληση- ΤΟΠΣΑ
 ڤΕνδοεπιχειρησιακά Προγράμματα
 ڤΛοιπές συναφείς δράσεις και πρωτοβουλίες
Ποιοι ωφελούνται από το έργο μας;
 άνεργοι με έμφαση στους νέους, γυναίκες, μακροχρόνια ανέργους  εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι
 άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ): άτομα με αναπηρία, παλιννοστούντες,
πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην
χρήστες ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, αστέγους, άτομα ευρισκόμενα
σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, λοιπές
κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

2

Αγαπητοί Φίλοι και Συνεργάτες,
Στο τεύχος αυτό εμπεριέχεται ενημέρωση – πληροφόρηση σχετικά με την υλοποίηση νέων
προγραμμάτων κατάρτισης σε άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών :


(3) νέα Προγράμματα Κατάρτισης άνεργων νέων στο πλαίσιο της δράσης «Επιταγή εισόδου
για νέους από 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, ΕΥΕ –ΕΚΤ, υλοποιούνται στις δομές
του ΚΕΚ στις περιοχές της Αθήνας, Καλαμάτας και Μυτιλήνης.



γενικότερη ενημέρωση για τη δράση και το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη
Νεολαία»

Στη συνέχεια, περιγράφονται αναλυτικά τα ανωτέρω.

Για το

ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ

Πηγές:
Α) Ενδεικτικές ιστοσελίδες


http://espa.gr



http://www.ypakp.gr



http://www.eoppep.gr



http://www.eye-ekt.gr



http://www.epanad.gov.gr



http://oaed.gr

Β) Μελέτες – Βιβλιογραφία


Στοιχεία, έρευνες μελέτες τμήματος Σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης Προγραμμάτων και Γραφείου Στήριξης και
Προώθησης στην απασχόληση ΚΕΚ ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ

3

Προγράμματα Κατάρτισης άνεργων νέων στο πλαίσιο της δράσης «Επιταγή
εισόδου για νέους από 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας»

Υλοποιούνται από το

Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. προγράμματα κατάρτισης

ανέργων νέων στο πλαίσιο της
Δράσης

Πρόσκλησης Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της

με αντικείμενο «Επιταγή εισόδου για νέους από 18-24 ετών σε

ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» (αρ. Πρόσκλησης
3/2014 ΕΥΕ –ΕΚΤ Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας) του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας

για την

Απασχόληση των Νέων και εντάσσεται στο Ελληνικό Σχέδιο Δράσης
«Εγγύηση για τη Νεολαία».
Τα στοιχεία των προγραμμάτων απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗ,
ΑΘΗΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ κλπ / ΝΕΟΙ ΑΠΟ 1824 ΕΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗ,
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ κλπ / ΝΕΟΙ ΑΠΟ 1824 ΕΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ κλπ / ΝΕΟΙ ΑΠΟ 1824 ΕΤΩΝ

ΕΚΠ/KO
EΠΙΠΕΔΟ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ
ΗΛΙΚΙΑΣ 18-24 ΕΤΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΑ
ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΟΑΕΔ
ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΝΕΟΙ 18-24
ΕΤΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΑ
ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΟΑΕΔ
ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ
ΗΛΙΚΙΑΣ 18-24 ΕΤΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΑ
ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΟΑΕΔ

ΩΡΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ/
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ/
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

500 ΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΛΟ)
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: 120 ΩΡΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 380 ΩΡΕΣ (180 ΩΡΕΣ
Α’ ΦΑΣΗ & 200 ΩΡΕΣ Β’ ΦΑΣΗ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ/
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ/
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

500 ΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΛΟ)
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: 120 ΩΡΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 380 ΩΡΕΣ (180 ΩΡΕΣ
Α’ ΦΑΣΗ & 200 ΩΡΕΣ Β’ ΦΑΣΗ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ/
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ/
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

500 ΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΛΟ)
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: 120 ΩΡΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 380 ΩΡΕΣ (180 ΩΡΕΣ
Α’ ΦΑΣΗ & 200 ΩΡΕΣ Β’ ΦΑΣΗ)

Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών υπηρεσιών
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν:
-Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
-Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 380 ωρών

σε 2 φάσεις (180 ώρες

αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της
επιχείρησης – α’ φάση και 200 ώρες αφορούν τις δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της
θέσης πρακτικής-β’ φάση)
-Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο
κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
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Σκοπός των προγραμμάτων είναι η απόκτηση πρώτης επαγγελματικής εμπειρίας και η μείωση του χρόνου
μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας των νέων ωφελούμενων ανέργων, μέσω των ανωτέρω
ενεργειών.
Τα

προγράμματα είναι επιδοτούμενα, ειδικότερα, δε, το

εκπαιδευτικό επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και

πρακτικής άσκησης ανέρχεται σε 2.240 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)εκ των οποίων 720 €
αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και

καταβάλλονται στους ωφελούμενους εφόσον

ολοκληρώσουν τη θεωρητική κατάρτιση και 1.520 € συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης (720€ για την α’
φάση και 800 € για τη β’ φάση), τα οποία καταβάλλονται εφόσον ολοκληρώσουν τις αντίστοιχες φάσεις
πρακτικής άσκησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταρτιζομένων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος διαμορφώνεται με γνώμονα τις
εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων σε τομείς οριζόντιων δεξιοτήτων.
H κατάρτιση έχει διάρκεια 500 ώρες συνολικά (120 ώρες θεωρητικής
κατάρτισης

και

380

πρακτικής

άσκησης)

και

περιλαμβάνει

τις

ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες:
Θεωρητική κατάρτιση (120 ώρες)


Εισαγωγή στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών – Βασικές αρχές λειτουργίας



Οργάνωση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και εφαρμογή των εντολών της διοίκησης



Παραγωγή και λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών



Το πρόγραμμα δράσης

μιας επιχείρησης – Επιμέρους τμήματα

λειτουργίας –Οργάνωση διεύθυνσης

προσωπικού


Λογιστική, οικονομική και διοικητική οργάνωση



Πρόγραμμα Marketing - Τεχνικές Πωλήσεων



Δημόσιες Σχέσεις και εξυπηρέτηση πελατών



Διαχείριση παραπόνων



Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασίας



Βασικές αρχές εργατικού δικαίου



Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την Αγορά Εργασίας (τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη

προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση
συνέντευξης με τον εργοδότη, βασικές αρχές για εκκίνηση επιχειρηματικότητας, κλπ)


Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (380 ώρες)



Α’ φάση (180 ώρες) αφορούν

την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό

περιβάλλον της επιχείρησης


Β’ φάση (200 ώρες) αφορούν τις δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής
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Ωφελούμενοι των προγραμμάτων είναι:


Άνεργοι (επιδοτούμενοι και μη) νέοι ηλικίας 18-24 ετών, απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας,
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας ΟΑΕΔ



Μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά

Επίσημοι ιστότοποι του προγράμματος: http://www.voucher.gov.gr/ και
http://youthguarantee.ypakp.gr/
Τηλεφωνικό κέντρο : 8001144444

Στοιχεία δομών Φορέα :
Έδρα (Αθήνα): οδός Κανάρη 20,Αθήνα Τ.Κ. 10674, τηλ. 210-3625300, e-mail: info@depeka.gr, URL:
www.kekdion.gr
Κεντρικό παράρτημα Αθήνας: οδός Χ. Μούσκου 18 (Πλ. Κύπρου), Α. Ιλίσια Τ.Κ. 15772, τηλ. 210-7707990,
Κεντρικό Παράρτημα Καλαμάτας: Αγία Τριάδα –Δυτικό Κέντρο Τ.Κ. 24100, τηλ. 27210–97222
Κεντρικό Παράρτημα Μυτιλήνης: οδός Μυτιλήνης –Λουτρών Τ.Κ. 81100, τηλ. 22510 –37817

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ :
- Η ενημέρωση, στήριξη και προώθησης στην αγορά εργασίας των ανέργων από τα Γραφεία Στήριξης
- Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης ως Πιστοποιημένο Φορέας-Πάροχος Κατάρτισης
Εθνικής Εμβέλειας
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Λίγα λόγια το Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία»
Το Υπουργείο Εργασίας, συνεπικουρούμενο από τον ΟΑΕΔ, προχώρησε στην
κατάρτιση και την έναρξη υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύησης
για τη Νεολαία» στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με σχετική εξαγγελία των μέτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας του Υπουργού Εργασίας στο
πρώτο κυβερνητικό συμβούλιο για την απασχόληση το Νοέμβριο 2014, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για
τη Νεολαία» περιλαμβάνει 27 προγράμματα για 180.956 νέους συνολικού προϋπολογισμού περίπου 390 εκατ.
Ευρώ.
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης απευθύνεται γενικότερα στους νέους με ηλικία 15 έως 24 ετών, οι οποίοι δεν εργάζονται
αλλά και δεν συμμετέχουν σε οποιοδήποτε κύκλο εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
Στόχος είναι από τη στιγμή που το Σχέδιο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή, όλοι οι νέοι μέχρι και την ηλικία των 24
ετών να λαμβάνουν μια πρόταση καλής ποιότητας για απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία ή
πρακτική άσκηση μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από τότε που θα αποχωρήσουν από την επίσημη
εκπαίδευση ή από τότε που θα μείνουν χωρίς εργασία.
Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδίου είναι:
• Δράσεις Πρόληψης - Ευαισθητοποίησης – Κινητοποίησης, από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν 109.000 νέοι
• Δράσεις Μαθητείας, από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν 10.500 νέοι
• Δράσεις Κατάρτισης – Εκπαίδευσης, από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν ι 25.456 νέοι
• Δράσεις Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν 22.500 νέοι
• Δράσεις Επιχειρηματικότητας, από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν 5.500 νέοι
• Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης, από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν 8.000 νέοι
Ήδη το Υπουργείο Εργασίας, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτημένων Ενεργειών ΕΥΕ-ΕΚΤ
και του ΟΑΕΔ, προχώρησε στο πλαίσιο των ανωτέρω μέτρων, στην υλοποίηση 4 σημαντικών δράσεων του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Νεολαία, συνολικού προϋπολογισμού 128.200.000 ευρώ, οι οποίες αναμένεται να
ωφελήσουν συνολικά 35.000 ανέργους νέους.
Μεταξύ αυτών, είναι και η δράση «Επιταγή εισόδου για νέους από 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» (αρ. Πρόσκλησης 3/2014 ΕΥΕ –ΕΚΤ Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας) στην οποία συμμετέχει ο Φορέας μας ως Πιστοποιημένος Πάροχος Κατάρτισης, δια μέσω
των προγραμμάτων που αναφέρθησαν στην προηγούμενη ενότητα.
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Ενίσχυση ή προσαρμογή επαγγελματικών δεξιοτήτων
ανέργων στην αγορά εργασίας

Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης
ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α.
Δομές:

Αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις

Αθήνα
Θεσσαλονίκη

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά
ομάδων

Καλαμάτα
Μυτιλήνη

Τοπικές Δράσεις για ευάλωτες ομάδες
Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση

Διεύθυνση Κεντρικής Δομής
Αθηνών:

Ευρωπαϊκά Προγράμματα & Πρωτοβουλίες
καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της
ισότητας των ευκαιριών
Προπαρασκευαστικές και συνοδευτικές ενέργειες
προώθησης ισότητας των ευκαιριών (γλωσσική
κατάρτιση – Σ.Υ.Υ.)

Κανάρη 20
Αθήνα Τ.Κ. 10674
Τηλ.: 210 3625300
Fax.: 210 3618341
E-mail: info@depeka.gr
URL: www.kekdion.gr

Δράσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών κατάρτισης
Ενίσχυση και πιστοποίηση χρήσης τεχνολογιών
πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) κ.α.

Η δράση «Επιταγή εισόδου για νέους από 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας
για την Απασχόληση των Νέων και εντάσσεται στο Ελληνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία».
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