"Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας"
Αναρτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, η πρόσκληση, για τον Β΄ κύκλο του
προγράμματος “VOUCHER” (Training Voucher) για άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως
29 ετών. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει την Πέμπτη 7/8/2014 στις 10:00 και θα είναι
ανοιχτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μέχρι στις 24:00 την Δευτέρα 15/9/2014.
Η πρόσκληση προβλέπει ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε 30.000 νέους ηλικίας από
25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:



12.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης , και περιλαμβάνει:

1. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, με βασικό στόχο την ανάπτυξη
οριζόντιων δεξιοτήτων
2. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας
450 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
3. Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων
από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Πληρωμή εκπαιδευτικού επιδόματος
Οι πληρωμές των ωφελουμένων, θα γίνουν σε τρεις φάσεις:
1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης (80 ώρες)
2η με την ολοκλήρωση 200 ωρών πρακτικής άσκησης και
3η με την ολοκλήρωση 250 ωρών πρακτικής άσκησης. Έτσι οι πληρωμές
διαμορφώνονται και ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο του ωφελούμενου, ως εξής:
Δόση απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1η

480€

480€

2η

920€

800€

3η

1.150€

1.000€

Σύνολο

2.550€

2.280€

Ποιοί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης
Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
i. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών

προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
i. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κριτήρια επιλογής και τι πρέπει να προσέξετε
Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με
μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
2. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014). Ως ατομικό
εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος
του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό
εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων
μελών του.
3. Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο, είναι τα 90 μόρια, η
βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω.
Κριτήριο επιλογής

Διάρκεια συνεχόμενης
ανεργίας (μέγιστος
βαθμός: 40 μόρια)
Για την μοριοδότηση της
ανεργίας θα υπολογιστεί
ως καταληκτική
ημερομηνία του
διαστήματος ανεργίας, η
καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων,
δηλαδή η 15η
Σεπτεμβρίου 2014.

Ανάλυση
κριτηρίου

Τρόπος μοριοδότησης

Εύρος
μοριοδότησης

0-6 μήνες

1 μόριο για κάθε πλήρη
μήνα ανεργίας έως και
τον έκτο μήνα ανεργίας
με μέγιστο τα 6 μόρια

0 έως 6 μόρια

7-12 μήνες

6 μόρια + 1,5 μόριο για
κάθε πλήρη μήνα
ανεργίας από τον
έβδομο έως και το
7,5 έως 15 μόρια
δωδέκατο μήνα
ανεργίας με μέγιστο τα
15 μόρια

13 μήνες και
άνω

15 μόρια + 2 μόρια για
κάθε πλήρη μήνα
ανεργίας από το
δέκατο τρίτο μήνα

17 έως 40 μόρια

ανεργίας και άνω με
μέγιστο τα 40 μόρια

0-12000€

Συνολικό εισόδημα
ατομικό ή οικογενειακό
(οικ. έτος 2014).
(Μέγιστος βαθμός: 30
μόρια)

Συμμετοχή
ωφελουμένων σε
αντίστοιχες δράσεις
επιταγής εισόδου στην
αγορά εργασίας
(Μέγιστος βαθμός: 20
μόρια)

Τα μόρια
υπολογίζονται από τον
μαθηματικό τύπο: (30Ε/800) Όπου Ε το
συνολικό εισόδημα.
30 έως 15 μόρια
Δηλαδή διαιρείται το
(όσο αυξάνεται
συνολικό σας εισόδημα
το εισόδημα,
με το 800 και το
μειώνονται τα
πηλίκο, που θα
μόρια)
προκύψει αφαιρείται
από το 30. Η διαφορά
που θα προκύψει είναι
ο αριθμός των μορίων
σας.

Τα μόρια
υπολογίζονται από τον
μαθηματικό τύπο:
(18000-Ε)/400 Όπου Ε
το συνολικό εισόδημα.
Δηλαδή αφαιρείται το
συνολικό σας εισόδημα
12001-18.000 €
από τις 18.000 και το
ποσό, που θα
προκύψει, διαιρείται
με το 400. Το πηλίκο
της διαίρεσης είναι ο
αριθμός των μορίων
σας.

15,00 έως 0
μόρια

18001€ και άνω

0

δεν παίρνει
κανένα μόριο

Άνεργοι που δεν
εντάχθηκαν σε
αντίστοιχες
δράσεις
επιταγής
εισόδου στην
αγορά εργασίας

20

20 μόρια

Άνεργοι που
εντάχθηκαν σε
αντίστοιχες
δράσεις
επιταγής
εισόδου στην
αγορά εργασίας

0

δεν παίρνει
κανένα μόριο

Σημεία, που πρέπει να προσέξετε
Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και λάθη, που έγιναν στο προηγούμενο πρόγραμμα,
από ωφελούμενους και τους στοίχησαν την θέση τους. Είναι γεγονός ότι τα ζητούμενα
στοιχεία είναι λίγα και έτσι ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες να γίνει κάποιο λάθος
στην αίτηση, αλλά παρόλα αυτά χρειάζεται προσοχή.

Έτσι θα πρέπει να προσέξετε ότι το εισόδημα, που θα πρέπει να δηλωθεί είναι το
ΣΥΝΟΛΙΚΟ και ΌΧΙ το δηλωθέν ή το φορολογητέο ή το τεκμαρτό και αφορά την
φετινή δήλωση (οικ.έτος 2014), άρα τα εισοδήματα του 2013. Το ποσό αυτό θα
το βρείτε στον Πίνακα Γ2, στην 5η γραμμή, της πράξης διοικητικού
προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικού) σας. Επίσης προσοχή χρειάζεται στο αν
πρέπει να δηλώσετε το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα και σε ποιές περιπτώσεις.
Προφανώς το Υπουργείο θα δώσει διευκρινήσεις για το θέμα, αλλά αυτή τη στιγμή το
ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να έχετε στην διάθεσή σας το εκκαθαριστικό της
φορολογικής δήλωσης, που έγινε φέτος και σας αφορά.
Επίσης θα πρέπει να προσέξετε να υποβάλετε αίτηση στην κατηγορία που ανήκετε,
την στιγμή που θα υποβάλετε αίτηση. Παρατηρήθηκε πέρσι, ότι πολλοί φοιτητές
θεώρησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην κατηγορία Απόφοιτοι
Πανεπιστημίων / ΤΕΙ. Αυτό, όμως, ήταν λάθος και όταν κλήθηκαν να καταθέσουν τα
δικαιολογητικά τους, στα οποία δεν μπορούσαν να συμπεριλάβουν πτυχίο με
ημερομηνία εντός του διαστήματος, που ήταν ανοιχτό το σύστημα για αιτήσεις,
αναγκαστικά αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα.

Τι γίνετε σε περίπτωση ισοβαθμίας
Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που
έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο (δηλαδή στο κριτήριο της
ανεργίας) και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής για τα
κατά σειρά κριτήρια που τίθενται στον πίνακα. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία,
προηγείται ο υποψήφιος, που έχει το μικρότερο ποσό φορολογητέου εισοδήματος. Αν
και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισµός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των
ανωτέρω, τότε προηγείται ο υποψήφιος µε την προγενέστερη ημερομηνία γεννήσεως.
Αν αφού εφαρμοστεί πλήρως η ως άνω διαδικασία, τελικά και πάλι παρουσιαστεί
ισοβαθμία, τότε επιλέγονται όλοι οι ισοβαθμούντες

Πως υποβάλλετε την αίτησή σας
Η αίτησή σας πρέπει να γίνει από εσάς ή από το ΚΕΚ ΣΠΟΥΔΗ, στην ιστοσελίδα
www.voucher.gov.gr . Αν θέλετε να την κάνετε μόνοι σας, η διαδικασία είναι απλή.
Επιλέγεται σε ποια κατηγορία ανήκετε (Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29
ετών ή Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από
25 μέχρι 29 ετών) και συμπληρώνετε τα στοιχεία, που ζητάει η φόρμα. Θα πρέπει να
μην ξεχάσετε, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, να εκτυπώσετε το αποδεικτικό που θα
σας βγάλει, το οποίο θα περιέχει τον μοναδικό αριθμό ΚΑΥΑΣ σας. Σε διαφορετική
περίπτωση δεν θα μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν έχετε επιλεγεί ή όχι. Επίσης ο
αριθμός αυτός θα χρειαστεί για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, σε περίπτωση,
που επιλεγείτε.

Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε εμείς την αίτηση σας, για λογαριασμό
σας, θα ελέγξουμε τα στοιχεία σας και θα κρατήσουμε το αποδεικτικό,
ώστε να το έχετε διαθέσιμο, όποτε το χρειαστείτε.

