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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25-29 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από
25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» (αρ. Πρόσκλησης
2/2014 ΕΥΕ –ΕΚΤ Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας)
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ε.Κ.Τ.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-29
ΕΤΩ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΜΕΤΕΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ): ΑΘΗΝΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ : 530 (ΣΥΝΟΛΟ)
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: 80 ΩΡΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 450 ΩΡΕΣ (200 ΩΡΕΣ Α’ ΦΑΣΗ & 250 ΩΡΕΣ Β’ ΦΑΣΗ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:
ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΕ/ΤΕΙ : 2.550 €
ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 2.280 €
(συνολικό θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων)

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν:
-Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
-Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 450 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες αφορούν την ομαλή ένταξη
και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης – α’ φάση και 250 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.
Σκοπός των προγραμμάτων είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά νέων ωφελούμενων ανέργων στην αγορά
εργασίας, μέσω των ανωτέρω ενεργειών.
Τα προγράμματα είναι επιδοτούμενα, ειδικότερα, δε, το εκπαιδευτικό επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης,
διακρίνεται ως εξής:

1) Για την ομάδα ωφελούμενων αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ, το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2.550(συμπεριλαμβανομένων
των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 480 € αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και καταβάλλονται
στους ωφελούμενους εφόσον ολοκληρώσουν τη θεωρητική κατάρτιση και 2.070 € συνολικά, στο επίδομα πρακτικής
άσκησης (920€ για την α’ φάση και 1.150 € 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.
2) Για την ομάδα ωφελούμενων αποφοίτων δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας, το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε
2.280€ € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 480 € αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής
κατάρτισης και καταβάλλονται στους ωφελούμενους εφόσον ολοκληρώσουν τη θεωρητική κατάρτιση και 1.800 €
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συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης (800€ για την α’ φάση και 1.000 € 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.

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος διαμορφώνεται με γνώμονα τις εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων σε τομείς
οριζόντιων δεξιοτήτων.
H κατάρτιση έχει διάρκεια 530 ώρες συνολικά (80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 450 πρακτικής άσκησης) και
περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες:
Θεωρητική κατάρτιση (80 ώρες)
 Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
 Επικοινωνία-Επαγγελματική συμπεριφορά-Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων –Χειρισμός αντιρρήσεων
 Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (time management) –Ομαδική συνεργασία (team work)
 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)






Χρήση εφαρμογών Η/Υ
Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (450 ώρες)
Α’ φάση (200 ώρες) αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της

επιχείρησης
Β’ φάση (250 ώρες) αφορούν τις δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής

Γ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ




Άνεργοι (επιδοτούμενοι και μη) νέοι ηλικίας 25-29 ετών, απόφοιτοι ΑΕΙ.ΤΕΙ, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας ΟΑΕΔ
Μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά

Δ. ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ :
Η ενημέρωση, στήριξη και προώθησης στην αγορά εργασίας των ανέργων από τα Γραφεία Στήριξής μας
Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης ως Πιστοποιημένος Φορέας-Πάροχος Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας

Επίσημος ιστότοπος του προγράμματος: http://www.voucher.gov.gr/
Τηλεφωνικό κέντρο : 800 11 44444
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

Η δράση «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Ε.Π.

