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Πρόγραµµα για 15.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών 

 
Αύριο Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου, τίθεται σε εφαρµογή το νέο πρόγραµµα µε τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης 
και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τοµέα σε 
κλάδους αιχµής της ελληνικής οικονοµίας». 
Το πρόγραµµα, συνολικού προϋπολογισµού, 39,75 εκατοµµυρίων ευρώ, απευθύνεται σε απόφοιτους 
δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. 
Στο πρόγραµµα επιδοτούµενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης θα συµµετέχουν επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς: 
· Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) 
· Λιανικό Εµπόριο 
· Εξωστρέφεια και ∆ιεθνές Εµπόριο (Έµφαση στον πρωτογενή τοµέα) 
· Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 
Οι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ άνεργοι θα µπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά και µόνο, 
αίτηση συµµέτοχής, ανάλογα µε την ειδικότητα τους, στις ειδικά διαµορφωµένες ηλεκτρονικές 
πλατφόρµες: 
www.logistics-eede.gr 
www.esee-emporio.gr 
www.exagogiko-eede.gr 
http://edu.sepe.gr 
Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους δυνητικά ωφελουµένους αρχίζει στις 16/2/2016 και 
ώρα 16:00 και λήγει στις 31/3/2016 και ώρα 23:59:59. 
Με τον ανασχεδιασµό του προγράµµατος οι ωφελούµενοι θα λαµβάνουν 1471 ευρώ, και όχι 799 ευρώ, 
όπως προβλεπόταν αρχικά. Η αύξηση σε ποσοστό 84% των αποδοχών του καταρτιζόµενου ανέργου 
προέκυψε διότι αναστράφηκε η αναλογία δαπάνης µεταξύ παρόχων κατάρτισης και ανέργων. Επίσης, ο 
αρχικός σχεδιασµός προέβλεπε αµοιβή παρόχου για κάθε τµήµα κατάρτισης 1050 ευρώ, ενώ µε τον 
νέο σχεδιασµό ο πάροχος για κάθε τµήµα κατάρτισης θα λαµβάνει 840 ευρώ (µείωση 20%). 
Στις καινοτοµίες του προγράµµατος περιλαµβάνονται: 
· Εναλλαγή κατάρτισης και Πρακτική άσκησης σε επιχειρήσεις, διάρκειας 260 ωρών, ώστε να 
επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αφοµοίωση των γνώσεων στους ανέργους. 
· Κατάρτιση των ωφελουµένων µε συγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών τα οποία βασίζονται στα 
εγκεκριµένα επαγγελµατικά περιγράµµατα από τον ΕΟΠΠΕΠ. 
· Πιστοποίηση προσόντων των ωφελούµενων. 
· ∆ηµιουργία ειδικού µητρώου των επιχειρήσεων των κλάδων, ανά ειδικότητα και περιοχή, µέσω του 
οποίου οι εταιρίες θα ζητούν άνεργους για πρακτική άσκηση. 
Επισηµαίνεται ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες θα κάνουν πρακτική άσκηση οι άνεργοι δεν θα επιτρέπεται 
να προβούν σε µείωση του προσωπικού τους, από την ηµεροµηνία υπογραφής της ένταξής τους στο 
έργο και για όσο διάστηµα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση που 
συντρέξει µείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιµων 
ηµερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός 
υφιστάµενου προσωπικού της επιχείρησης. Σηµειώνεται ότι στον αριθµό του προσωπικού δεν 
περιλαµβάνεται ο αριθµός των πρακτικά ασκούµενων. 
http://www.amna.gr/pressReleaseView.php?id=102590&doc_id=16273619 

Επισυνάπτεται σηµείωµα µε τις προϋποθέσεις συµµετοχής των ανέργων, τα κριτήρια επιλογής και τη 
µοριοδότηση τους. 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν Άνεργοι Νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές 

προϋποθέσεις: 

1. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 μέχρι και 31.12.1997 

2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα 

ανεργίας ή όχι 

3. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας/Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση 

4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. 

5. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν 

συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετράμηνου πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 

επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης 

και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν 

συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το 

διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο 

Δράσης. 

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει Αίτηση Συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική 

Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  
Κριτήρια Επιλογής 

• Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας. 

• Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2014, δηλαδή εισοδήματα που 

αποκτήθηκαν από 1/1/2014 - 31/12/2014). 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. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. 

πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) 

δηλώνουν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας. 

Α/Α Κριτήριο Επιλογής Ανάλυση Κριτηρίου Επιλογής Μοριοδότηση Κριτηρίου Επιλογής 

Από 0-4 μήνες 

2 μόρια ανά πλήρη μήνα ανεργίας από 

τον πρώτο έως και τον τέταρτο μήνα 

ανεργίας με μέγιστο βαθμό τα 8 μόρια  

Από 5-8 μήνες 

8 μόρια + 1,5 μόριο ανά πλήρη μήνα 

ανεργίας από τον 5ο έως και τον 8ο 

μήνα ανεργίας με μέγιστο βαθμό τα 14 

μόρια  
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Διάρκεια Συνεχόμενης 

Ανεργίας  

(Μέγιστος Βαθμός: 20 

μόρια)* 
*Για τη μοριοδότηση 

υπολογίζεται ως καταληκτική 

ημερομηνία του χρόνου 

ανεργίας η λήξη της 

προθεσμίας των αιτήσεων 

συμμετοχής 
Από 9 μήνες και άνω 

14 μόρια + 1 μόριο ανά πλήρη μήνα 

ανεργίας από τον ένατο μήνα ανεργίας 

και άνω με μέγιστο βαθμό τα 20 μόρια 

α) Ατομικό 0 - 3.500,00 ευρώ  

β) Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ  
20 μόρια 

α) Ατομικό 3.501,00 -5.000,00 ευρώ  

β) Οικογενειακό 7.001,00 - 10.000,00ευρώ 
15 μόρια 

α) Ατομικό 5.001,00 - 8.000,00 ευρώ  

β) Οικογενειακό 10.001,00- 16.000,00 ευρώ 
10 μόρια 

α) Ατομικό 8.001,00-12.000,00 ευρώ  

β) Οικογενειακό 16.001,00 - 26.000,00 ευρώ 
5 μόρια 
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Ετήσιο Εισόδημα  

Ατομικό ή  

Οικογενειακό 

(Φορολογικό Έτος 2014) 

 

(Μέγιστος Βαθμός: 20 

μόρια) 

  α) Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και άνω  

β) Οικογενειακό από 26.001,00 και άνω 
0 μόρια 

Απόφοιτος Υποχρεωτικής Εκπ/σης 20 

Απόφοιτος Β΄θμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπ/σης 
15 3 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

(Μέγιστος Βαθμός: 20 

μόρια) 
Απόφοιτος Γ' θμιας Εκπ/σης 10 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μέγιστη Βαθμολογία: 60 
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Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 60 μόρια.  

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγείται ο υποψήφιος που έχει καταθέσει νωρίτερα 

αίτηση.  

 
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
Η επιλογή των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

1. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Η αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.edu.sepe.gr στο αντίστοιχο πεδίο. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση του 

από 17/2/2016 έως 31/3/2016.  

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης θα αναρτηθούν τα αρχικά αποτελέσματα βάσει 

των όσων έχει δηλώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική αίτηση του. Κάθε ενδιαφερόμενος 

μπορεί να ενημερωθεί για το αν έχει αρχικά επιλεγεί χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής 

Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) ενώ θα του σταλεί και σχετικό ενημερωτικό email.  

3. Για την οριστική επιλογή του κάθε επιλεγέντας οφείλει να προσκομίσει στον ΣΕΠΕ (Αμβροσίου 

Φραντζή 19, 117 43  Αθήνα) τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα όσα έχει δηλώσει στην αίτηση του.  

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση των 

αρχικών αποτελεσμάτων.  

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι τα εξής:  

• Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό 

ταυτοπροσωπίας. 

• Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/ Λυκείου, τίτλου σπουδών, πτυχίου 

ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 

• Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του 

φορολογικού έτους 2014  

• Επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ. 

• Ατομικό σχέδιο δράσης * 

* αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης 

Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της 

εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της. 

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης 

παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της 

παρούσας, δηλαδή πριν από την 31/3/2016, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το 

διάστημα δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. 

Σχετικά με τις Βεβαιώσεις Εξατομικευμένης Παρέμβασης, οι οποίες φέρουν ημερομηνία έκδοσης 

μεταγενέστερη της 31/3/2016, ο ωφελούμενος εφόσον έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο 

έντυπο/φόρμα και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβάλλει Υ/Δ 

στην οποία θα αναγράφεται ο ΚΑΥΑΣ του και θα δηλώνει ότι έχει περάσει από τη διαδικασία 

εξατομικευμένης παρέμβασης πριν από την 31/3/2016. 

4. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν τα τελικά αποτελέσματα και θα οριστικοποιηθεί 

το μητρώο ωφελουμένων.  

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι οριστικώς επιλεγέντες ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε 

μία δράση από τις συνολικά προκηρυσσόμενες Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για 

άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας. Για 

το σκοπό αυτό, θα ζητείται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συμμετοχής σε άλλη δράση. 


