ΝΕΟ Voucher 29-64 ετών 2016
Τρίτη, 13 Δεκέμβριος 2016 12:02

Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους από 29 έως 64 ετών με
εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 €

Πρόκειται για το αναθεωρημένο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης και απασχόλησης,
Voucher 29-64 ετών, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε ανακληθεί
τον περασμένο Μάιο.

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
ανέργων ως προς:
• Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων:
α) Άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει βαθμίδες εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη
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δευτεροβάθμια.
β) Άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

• Τους κλάδους εκείνους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίοι είναι:
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.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα
περιλαμβάνει:

· Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε ειδικότητα ενός από
τους κλάδους αιχμής.

· Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους: α) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης
που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους
προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους β) την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ
των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γ)
την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της
επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης /
επανένταξής τους σε αυτήν δ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά
την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης
των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.
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· Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του
προγράμματος κατάρτισης.

· 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.

Στο πλαίσιο μελλοντικής/διακριτής δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη
ωφελούμενου/ων μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση δύναται να επιχορηγηθούν.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης δράσης.

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ανέργων μέσω συνδυασμένων
δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην
τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
(Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η
πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.).

Η δράση διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανέργων
του προαναφερόμενου ηλικιακού φάσματος και της αγοράς εργασίας ως προς:

· Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων: α) άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει βαθμίδες
εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη δευτεροβάθμια β) άνεργοι που έχουν
ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε
προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

· Τους κλάδους εκείνους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίοι είναι:
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.

Η δέσμη των προαναφερόμενων παρεμβάσεων θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης
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που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» που θα
συγκροτηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Για την πιστοποίηση των γνώσεων και
δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν μέσω της κατάρτισης οι πάροχοι θα συμβληθούν με Φορείς
Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι
διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον
ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες
Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.

Η δράση υλοποιείται με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Κάθε άνεργος, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της
διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και
θα δικαιούται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο κάθε
επιλεχθείς κατά τα ανωτέρω, θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και
δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 89.000.000 €. ευρώ εκ
των οποίων το ποσό των 81.288.793,00 ευρώ θα διατεθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2
«Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού»,
το ποσό των 5.672.998,00 ευρώ θα διατεθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη
ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και το ποσό των 2.038.208,00
ευρώ θα διατεθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://voucher.gov.gr/

Το ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα στα εκπαιδευτικά αντικείμενα του
Εμπορίου και του Τουρισμού.
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Επίσης όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
πρακτικής μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα γραφεία του ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ,

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Ανέργων

Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
Ηλικία 29-64 ετών (Γεννηθέντες 01.01.1953 – 31.12.1987)
Να μην υπάρχει μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά
και είναι τα ακόλουθα:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας., 2. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
(φορολογικό έτος 2015).
3. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών.
4. Αναπηρία (σε ποσοστό 50% η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία), 5. Ύπαρξη
Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω. 6. Ωφέλεια
από το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.

Για ενημέρωση ή απορία επικοινωνήστε μαζί μας, καθημερινά από 8:00-16:00, στο
τηλέφωνο 2351073125 & στο 2351101765
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