Επιταγι Ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ με
¨
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΣΩΝ Ε ΚΛΑΔΟΤ ΑΙΧΜΗ¨
κοπόσ τθσ Δράςθσ
Η δράςθ διαςφαλίηει τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ ζνταξθσ των ωφελουμζνων ςτθν αγορά
εργαςίασ, μζςω τθσ απόκτθςθσ και βελτίωςθσ των επαγγελματικών τουσ δεξιοτιτων, με
παράλλθλθ κεωρθτικι κατάρτιςθ και πρακτικι άςκθςθ ςε ςυνκικεσ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ,
τθσ δυνατότθτασ πιςτοποίθςθσ των επαγγελματικών τουσ προςόντων και τθν προςαρμογι των
επαγγελματικών τουσ δεξιοτιτων ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ κλάδων αναπτυξιακισ προτεραιότθτασ
τθσ οικονομίασ.
κοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ δθμιουργία ευκαιριών για τθν είςοδο ωφελουμζνων ςτθν αγορά
εργαςίασ, μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ και τθσ παροχισ ικανών επαγγελματικών
δεξιοτιτων και κατευκφνςεων, οι οποίεσ κα ςυνδζονται με τθν αγορά εργαςίασ και ειδικότερα με
κλάδουσ που αποτελοφν αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ - ςφμφωνα με το
εγκεκριμζνο νζο ΕΠΑ 2014-2020, ενιςχφοντασ ζτςι τόςο τθν κοινωνικι ζνταξθ των ωφελουμζνων
όςο και τθν ανταγωνιςτικότθτα.
Η δράςθ αφορά 23.000 ωφελοφμενουσ .
Tο ςφνολο των ωφελοφμενων για ςτθ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ κα είναι 1465 άτομα.
Προχποκζςεισ υμμετοχισ :
•Κάτοχοι δελτίου ανεργίασ ςε ιςχφ
•Ηλικία 29-64 ετών (Γεννθκζντεσ 01.01.1952 – 31.12.1987)
•Να μθν υπάρχει μακθτικι, ςπουδαςτικι ι φοιτθτικι ιδιότθτα
Σα ποςά που κα λάβουν όςοι ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα είναι 2.600 ευρώ ωσ εκπαιδευτικό
επίδομα, ενώ θ επιταγι κατάρτιςθσ κα κυμανκεί από 1.155 ζωσ 1.355 ευρώ. Σο πρόγραμμα
διαρκρώνεται ςε δφο επίπεδα με βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των ανζργων ωσ προσ:
• Σο επίπεδο εκπαίδευςθσ των ανζργων:
α) Άνεργοι που ζχουν ολοκλθρώςει βακμίδεσ εκπαίδευςθσ από τθν υποχρεωτικι ζωσ τθ
δευτεροβάκμια.
β) Άνεργοι που ζχουν ολοκλθρώςει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
(απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΑΕΙ, ΣΕΙ).
• Σουσ κλάδουσ εκείνουσ που παρουςιάηουν προοπτικζσ ανάπτυξθσ, οι οποίοι είναι:
Εμπόριο, Logistics, Ζργα υποδομισ και Σεχνικά επαγγζλματα, Σουριςμόσ, Σεχνολογίεσ
Πλθροφορικισ και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριςθ τερεών και Τγρών Αποβλιτων, ΣρόφιμαΠοτά, Ενζργεια, Βιομθχανία και Αγροτικόσ Σομζασ.

Σο πλαίςιο δράςθσ του προγράμματοσ ζχει ωσ εξισ:
• Πρόγραμμα κεωρθτικισ κατάρτιςθσ 120 ωρών ςε διάφορουσ κλάδουσ και ειδικότθτεσ.
• υμβουλευτικι υποςτιριξθ.
• Πιςτοποίθςθ των γνώςεων και δεξιοτιτων που κα αποκτθκοφν ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων
κατάρτιςθσ.
• Πρακτικι άςκθςθ ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ ςυνολικισ διάρκειασ 500
ωρών, θ οποία δεν κα υπερβαίνει τουσ 5 μινεσ. Αποκλειςτικά και μόνο για τα προγράμματα
κατάρτιςθσ ςε ειδικότθτεσ του Αγροτικοφ Σομζα θ πρακτικι άςκθςθ δφναται να πραγματοποιθκεί
και ςε επιχειριςεισ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα.
Σα κριτιρια μοριοδότθςθσ για τισ ομάδεσ ωφελουμζνων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι
τα ακόλουκα:
1. Διάρκεια ςυνεχόμενθσ ανεργίασ.
2. υνολικό ειςόδθμα ατομικό ι οικογενειακό (φορολογικό ζτοσ 2015).
3. Προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία θ οποία αποδεικνφεται βάςει δικαιολογθτικών.
4. Αναπθρία (ςε ποςοςτό 50% θ οποία δεν πλιττει τθν ικανότθτα για εργαςία)
5. Υπαρξθ Προςτατευόμενου/ων Σζκνου/ων ΑΜΕΑ (ανθλίκων ι/και ενθλίκων) 67% και άνω.

