Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για το πρόγραμμα:
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2016
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), αναλαμβάνει
την υλοποίηση της δράσης, με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους
αιχμής». Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση &
Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο).
Εκπαιδευτικό Επίδομα: 2.600 €
Υποβολή αιτήσεων: έως 30/12/2016
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης,
συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
στο πλαίσιο της δράσης.
Στοιχεία Προγράμματος:
Εκπαιδευτικό Επίδομα: Περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται
σε: 600 Ευρώ (120ώρες χ 5 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και το
επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 2000 Ευρώ (500ώρες χ 4 ευρώ/ώρα)
(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχουν ληφθεί
υπόψη και οι ανάγκες μετακίνησης ωφελουμένων.
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε ειδικότητα ενός από

τους κλάδους αιχμής (Κλάδοι Αιχμής: Εμπόριο, Logistics, Έργα Υποδομής και Τεχνικά
Επαγγέλματα, Τουρισμός, ΤΠΕ, Περιβάλλον – Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων,
Τρόφιμα – Ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός Τομέας, Βιομηχανία)
• Συμβουλευτική υποστήριξη
• Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής
διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η
πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου
τομέα
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για
εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι
οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:
1. Να είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για
τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το
1981 και έπειτα)/Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών.
2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987.
3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν
επίδομα ανεργίας ή όχι.
Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ ΤΕΙ»:
1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) ή τίτλου
σπουδών 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.

2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987.
3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν
επίδομα ανεργίας ή όχι.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Γενικά Δικαιολογητικά:
• Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της διμερούς σύμβασης ή
βεβαίωση ανεργίας.
• Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
• Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2015. (Νοείται
το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» (ατομικό ή οικογενειακό) φορολογικού έτους 2015 όπως
αυτό αποτυπώνεται στον Πίνακα Γ1 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου
(εκκαθαριστικό σημείωμα).
• Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
• Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι μαθητής/τρια, σπουδαστής/τρια ή
φοιτητής/τρια (δίδεται από το φορέα μας).
• Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται: «δεν παρακολουθώ ή δεν έχω
παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το
τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή κατάρτισης σε
δεξιότητες ΤΠΕ που οδηγεί σε πιστοποίηση» (δίδεται από το φορέα μας).
• Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας, όπου θα φαίνεται το iban (ο υποψήφιος
να είναι το πρώτο όνομα του βιβλιαρίου).
Δικαιολογητικά Απόδειξης Επαγγελματικής Εμπειρίας:
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την
οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
Δικαιολογητικά για υποψηφίους – άτομα με αναπηρία (σε ποσοστό 50% και με ικανότητα
για εργασία):
Κάρτα του ΟΑΕΔ στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ ή
Απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ με την οποία πιστοποιείται το
ποσοστό αναπηρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50%
και άνω, καθώς και η ικανότητά του για εργασία.
Δικαιολογητικά για υποψηφίους με προστατευόμενα τέκνα ΑμΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων)
67% και άνω):
α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και β) ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια
Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του
εξαρτώμενου τέκνου.
Δικαιολογητικά για υποψηφίους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος
αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα):
έγγραφο, που αναφέρεται ως «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ», εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα
Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξη του ωφελούμενου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

