
Γνωρίζετε ότι...
Η επιχείρησή σας μπορεί να απασχολήσει 

εντελώς δωρεάν για περίπου 5 μήνες 
καταρτισμένο προσωπικό 

με εμπειρία στην αγορά εργασίας;

Πώς μπορεί να γίνει αυτό;

 
Στις 30/12/2016 ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων από ανέργους για την ένταξή τους σε μια νέα 
δράση  του  Υπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  με  τίτλο 
«Κατάρτιση  και  πιστοποίηση  Ανέργων  29-64  ετών  σε  κλάδους  αιχμής».  

Αντικείμενο  της  δράσης  αποτελεί  η  παροχή  σε  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.  

Μέσω  μοριοδότησης  θα  επιλεγούν  23.000  ωφελούμενοι  σε  ολόκληρη  την  χώρα.  Στην  Αττική  οι 
ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι 4.421 άνεργοι.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 
ωρών (1 μήνας), σχεδιασμένο από το Υπουργείο ώστε να οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και 
δεξιοτήτων  που  θα  αποκτήσουν.  Κατόπιν,  θα  πραγματοποιήσουν  πρακτική  άσκηση 500  ωρών 
(περίπου 5 μήνες) σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας  (Εμπόριο, Logistics,  
Έργα  υποδομής  και  Τεχνικά  επαγγέλματα,  Τουρισμός,  Τεχνολογίες  Πληροφορικής  και  
Επικοινωνιών,  Περιβάλλον-Διαχείριση  Στερεών  και  Υγρών  Αποβλήτων,  Τρόφιμα-Ποτά,  
Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας).

Μάλιστα,  στην  σχετική  πρόσκληση  ορίζεται  ότι  επιχειρήσεις  που  θα  προβούν  στην  πρόσληψη 
ωφελούμενου/ων  μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση δύναται  να επιχορηγηθούν  στο 
πλαίσιο μελλοντικής/διακριτής δράσης.



Πόσα άτομα μπορώ να απασχολήσω με αυτό τον τρόπο;

Αν απασχολείτε  ήδη 0-4 άτομα στην επιχείρησή σας, μπορείτε  να δεχθείτε  για πρακτική άσκηση  
ένα (1) άτομο.

Αν απασχολείτε αυτή την στιγμή από 5 άτομα και πάνω, μπορείτε να δεχθείτε για πρακτική άσκηση 
αριθμό ατόμων ίσο με το 30% του αριθμού των απασχολούμενων στην επιχειρησή σας. 

Πώς μπορεί να συμμετάσχει η επιχείρησή σας; 

 
Μπορείτε  να  εκδηλώσετε  το  ενδιαφέρον  της  επιχείρησής  σας  απλά  συμπληρώνοντας  την  online 

φόρμα-αίτηση συμμετοχής, που μπορείτε να βρείτε στο σχετικό link

Διαφορετικά,  επικοινωνώντας  άμεσα  με  εκπρόσωπό  μας  στα  τηλ.  210-5909780,  210-5987193  ή 
στέλνοντας  σχετικό  αίτημα  στο:  olyathens@olympiakokek.gr.  Εξειδικευμένοι  εκπρόσωποί  μας 
μπορούν να σας ενημερώσουν όσο το δυνατό πληρέστερα και να σας βοηθήσουν να συμπληρώσετε 
έντυπο «Δήλωσης Συμμετοχής στη Δράση». 

Επισημαίνουμε ότι η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με την 
δράση αυτή είναι η: https://www.voucher.gov.gr/ 

Εκδηλώστε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας προκειμένου να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε από κοινού την 
συμμετοχή της επιχείρησής σας με τον πλέον επωφελή για εσάς τρόπο. Είμαστε στη διάθεσή σας για 
οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  
Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά  
την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) 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).
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