
             

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 
για άνεργους νέους έως 29 ετών

(όσοι έχουν γεννηθεί από 1/1/1983 και έπειτα)

Προκηρύχτηκε από το Υπουργείο Εργασίας πρόγραμμα, το οποίο  αφορά σε ένα νέο Σχέδιο Δράσης 

για 100% Επιδοτούμενη  Απασχόληση  Ανέργων  σε  Επιχειρήσεις  για  την  ενίσχυση  της 

απασχόλησης  Νέων  σε επιχειρήσεις  με  τη  μορφή  πρακτικής  άσκησης,  με  στόχο  την 

ανταπόκρισή  τους  στις  νέες  συνθήκες,  που διαμορφώνει η οικονομική κρίση. Το πρόγραμμα 

διασφαλίζει  τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης  των νέων στην  αγορά  εργασίας  μέσω  της 

θεωρητικής  κατάρτισης  και  στην  παραγωγική  διαδικασία  με  την πρακτική άσκηση.

Η     Επιταγή     Κατάρτισης   (  Training     Voucher  ) περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:   

  * Κατάρτιση 80 ωρών  των ωφελούμενων,  για οριζόντιες και  εξειδικευμένες δεξιότητες σε 

συνδυασμό με καθοδήγηση και εκπαιδευτική συμβουλευτική.  

*  Πρακτική Άσκηση διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και 

θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει το Ι.Μ.Ο.Α. σε επιχειρήσεις 

της περιοχής υλοποίησης  του προγράμματος για  τους ωφελούμενους , με επιδότηση της 

απασχόλησης .  

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  όλοι οι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών και οι άνεργοι 

απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης 

έως  29  ετών. 

Παροχές     στος     ωφελούμενους  :  

*  Επίδομα  θεωρητικής  κατάρτισης  400€  για  όλους  τους  ωφελούμενους  και  επίδομα  πρακτικής 

άσκησης  2.300€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, 

δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας 2.000€  

*  Ιατροφαρμακευτική  και  ασφαλιστική  κάλυψη  έναντι  κινδύνου  ατυχήματος  για  όλη  την 

διάρκεια  της  πρακτικής άσκησης .  

 Κάθε επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα υποδεχόμενη ένα (1) 

άτομο αν διαθέτει  0-4  εργαζόμενους  με  μισθωτή σχέση  εργασίας(ΙΚΑ). Άν διαθέτει από  5 

εργαζομένους  και άνω  (με μισθωτή σχέση  εργασίας  ΙΚΑ), δύναται να υποδεχτεί για πρακτική 

άσκηση μέχρι  το 30%  του  εργατικού  της δυναμικού. 

*  Άμεση κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της επιχείρησης από καταρτισμένο ανθρώπινο 

δυναμικό.  

*  Στελεχιακή ενδυνάμωση από τους ανθρώπους  της πρακτικής οι οποίοι  για 5 μήνες θα 

προσφέρουν  τις υπηρεσίες τους χωρίς κανένα κόστος για την εταιρεία .  

*  Απαλλαγή  εργοδοτικών  εισφορών  ενός  έτους,  για  τους  ωφελούμενους  που  η 

επιχείρηση  θα θελήσει να προσλάβει μετά το τέλος της πρακτικής .  

Το πρόγραμμα 

γενικά:

Προϋποθέσεις 

συμμετοχής 

ωφελουμένων

Προϋποθέσεις 

συμμετοχής των 

επιχειρήσεων

Τα οφέλη της 

επιχείρησης:  



             

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Δήλωση Συνεργασίας    (με μικρομεσαίες επιχειρήσεις)

 α) Δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι για την υποδοχή ανέργων πτυχιούχων αποφοίτων ΑΕΙ / ΤΕΙ  ή  αποφοίτων 

μεταδευτεροβάθμιας  (ΙΕΚ)  ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, προκειμένου  να  υλοποιήσουν  στην 

επιχείρηση μου την πρακτική τους άσκηση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τουπρογράμματος: 

«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» 

β) Δηλώνω ότι τα παρακάτω στοιχεία είναι αληθή και δέχομαι να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του 

συγκεκριμένου προγράμματος από το ΚΕΚ «Ι.Μ.Ο.Α. (Ινστιτούτο Μελετών Οργάνωσης & Ανάπτυξης)» 

Επωνυμία Επιχείρησης : ………………….………………………………………..……………………………………….. 

Διακριτικός Τίτλος : ...….………..…………………………….…………….………………................................ 

Αντικείμενο Δραστηριότητας : ………..……...…………………..…….……………….…....……………………….

Νομική Μορφή : ………..……...…………………..…….……………….…....…………………………………………..

Στοιχεία της επιχείρησης :

ΑΦΜ : ……………………………….………………………………… ΔΟΥ:........................................... 

Οδός : …………..……..…………………………………………….. Αριθ : ………… ΤΚ : …………...……….…...….... 

Τηλ.  : ………………..…...………………………………………… Fax : ………………………………………..  

E-mail : …………..………............................................................................................…. 

Νόμιμος Εκπρόσωπος : ..............................................................................................  

Κινητό : …………………………………………………………………………….........…….….. 

Αριθμός απασχολουμένων :              (εργαζόμενοι με μισθωτή σχέση εργασίας ΙΚΑ)   

γ)  Προτεινόμενες  θέσεις  απασχόλησης  στον  κλάδο  των  ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Επαγγελματικές ειδικότητες / Αντικείμενα Εργασίας ΙΕΚ / Β`ΘΜΙΑ
(αριθ. υποψηφίων)

ΑΕΙ – ΤΕΙ (αριθ. 
υποψηφίων)

1.  Πωλητές     
2.  Δημόσιες Σχέσεις - Επικοινωνία    
3.  Σύμβουλος επιχειρήσεων (Marketing - Management)     
4.  Οικονομικές, λογιστικές υπηρεσίες     
5.  Πληροφορική (Βασικές δεξιότητες πληροφορικής)     
6.  Διοικητική - Γραμματειακή Υποστήριξη (Υπάλ. Γραφείου) 
7.  Υποδοχή -  Εξυπηρέτηση Πελατών     
8.  Ανειδίκευτοι Εργάτες – Τεχνίτες
9. NΟΣΗΛΕΥΤΤΡΙΑ, -ΗΣ...............………………………………….. 
10  ………………………………………….… (άλλο, συμπληρώστε)
* Παρακαλούμε  σημειώστε  αριθμητικά  τις  ανάγκες  της  επιχείρησης  σας  σε  ανθρώπινο δυναμικό 
(πρακτικά ασκούμενους), αντίστοιχα στο επιθυμητό επίπεδο εκπαίδευσης     

Ο Υπεύθυνος της επιχείρησης

 

                   σφραγίδα                                                   (υπογραφή) 

ΛΕΩΦ. Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 51  –    ΦΛΩΡΙΝΑ  53100  –     ΤΗΛ : 2385 045696 , FAX : 2385 044142
ΨΑΡΡΩΝ 21 –     ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 50200 –   ΤΗΛ.:  2463 053325 , FAX : 2463 055274

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 15 – ΑΜΥΝΤΑΙΟ 53200 – ΤΗΛ: 2386024340, FAX : 2386024341
e-mail : imoa  @  ath  .  forthnet  .  gr  

ΦΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: 2463055274
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