
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Το πρόγραµµα 
 
Το ΙΝΣΕΤΕ και η ΕΕ∆Ε, σε σύµπραξη, ως συνεργάτες- συνδικαιούχοι, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. 
18135/20.10.2015 – κωδ. ΑΝΑ∆04 (Α∆Α: ΒΜΗΙ4653Ο7-ΛΣ2) Πρόσκληση του Ειδικού Γραµµατέα 
∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ καθώς και τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α), αναλαµβάνουν 
την υλοποίηση της Πράξης/Έργου µε τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισµού για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας». 
Η Πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης σε 8.000 ανέργους και 
οικονοµικά µη ενεργούς νέους έως 29 ετών, και ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση Β’ κύκλου, αφορά σε 
6.650 ανέργους και οικονοµικά µη ενεργούς νέους, οι οποίες (υπηρεσίες) περιλαµβάνουν: 
α) θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών, 
β) πρακτική άσκηση των ωφελουµένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα που εξυπηρετούν και 
ενισχύουν άµεσα ή έµµεσα τον τουρισµό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, συνολικής διάρκειας 420 
ωρών, σε 2 φάσεις (α’ φάση: 200 ώρες θα αφορούν στην οµαλή ένταξη και ενσωµάτωση του ωφελούµενου-
καταρτιζόµενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και β’ φάση: 220 ώρες, θα αφορούν σε 
δεξιότητες που συνδέονται µε τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης ). Η διάρκεια της πρακτικής 
άσκησης στο σύνολό της (α’ και β’ φάση) δεν θα υπερβαίνει τους 6 µήνες. 
γ) υπηρεσίες υποστήριξης και συµβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουµένων από το ΙΝ.ΣΕΤΕ πριν, 
κατά τη διάρκεια και µετά την κατάρτιση που αφορούν: i) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των 
εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζόµενων µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ii) στην 
τοποθέτηση του ωφελούµενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, 
Η Πράξη θα ακολουθήσει το σύστηµα των Επιταγών Εισόδου στην αγορά εργασίας και θα υλοποιηθεί 
σύµφωνα µε το σύστηµα επιταγών κατάρτισης (training vouchers) που καθιερώνεται στο άρθρο 2 της µε αρ. 
1.5188/οικ 3.966/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣ∆ΕΚ και αφορά στην παροχή και 
διαχείριση υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, και προσφέρει τη δυνατότητα στους 
άµεσα ωφελούµενους να λαµβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από τους παρόχους κατάρτισης που είναι µέλη 
του Μητρώου Παρόχων της οικείας Πρόσκλησης προς τους ωφελούµενους, σύµφωνα µε προκαθορισµένες 
µονάδες τιµολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών. 
Η Πράξη εντάχθηκε στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 
2014-2020, και συγχρηµατοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 
Νέων. Η Πράξη εµπίπτει στο Θεµατικό Στόχο µε κωδικό 08: “Προώθηση της βιώσιµης και ποιοτικής 
απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζοµένων”, Επενδυτική Προτεραιότητα 8.2 ΠΑΝ « 
Βιώσιµη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός 
εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένων των νέων που αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισµού και των νέων από περιθωριοποιηµένες κοινότητες, µεταξύ άλλων µέσω της 
υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία»» και Ειδικούς Στόχους  
i) “Αύξηση της απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων 
των νέων NEETS (εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) ηλικίας 15 έως 24 ετών” και  
ii) Αύξηση της απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων 
των νέων NEETS (εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) ηλικίας 25 έως 29 ετών. 
 Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη µιας δοµηµένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά 
εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που 
εξυπηρετούν και ενισχύουν άµεσα ή έµµεσα τον τουρισµό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά δε 
αναφέρονται ως τέτοιες, οι: ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυµάτων, επιχειρήσεις 
σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισµού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισµού, 
επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές 
επιχειρήσεις, εταιρείες µεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, 
επιχειρήσεις επαγγελµατικών σκαφών, λειτουργίας µαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης 
αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, µέλη ή µη του Σ.Ε.Τ.Ε., στις οποίες δεν 



συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα το ελληνικό δηµόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν 
υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήµερα. 
Επίσης, στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθεί ένα πρόγραµµα πιστοποίησης των προσόντων των 
ωφελουµένων για 7 βασικές ειδικότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο 4.1 της πρόσκλησης, και 
επαγγελµατικά περιγράµµατα, το οποίο θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είναι διαπιστευµένοι, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 
17024 (από Εθνικούς ή ∆ιεθνείς Φορείς) ή άλλα αναγνωρισµένα ∆ιεθνή πρότυπα προκειµένου να χορηγούν 
πιστοποιητικά για τις συγκεκριµένες ειδικότητες. 
Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν 
σύµφωνα µε την παρούσα, στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. 
Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που 
περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουµένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή 
Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική). 
Το φυσικό αντικείµενο των προγραµµάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
µέχρι τις 31/10/2017. 
Συνολικά στον Β’ Κύκλο αυτής της πράξης αναµένεται να ωφεληθούν 6.650 άνεργοι νέοι έως 29 ετών, εκ 
των οποίων: 994 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµίων/ΤΕΙ και 5.656 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, 
δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας: Αφορά στην οικονοµική αξία ποσού 670€ (αντιστοιχεί στις ανωτέρω 
υπηρεσίες των Παρόχων), το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και εποπτεία και 
παρακολούθηση πρακτικής) καθώς και στις ασφαλιστικές εισφορές (6,45%) των επιδοµάτων των 
ωφελουµένων (θεωρία και πρακτική). 
Εκπαιδευτικό Επίδοµα:Περιλαµβάνει το επίδοµα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδοµα πρακτικής άσκησης. 
Το εκπαιδευτικό επίδοµα ανέρχεται ως εξής:  
α) Για µεν τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ (συµπεριλαµβανοµένων των νοµίµων κρατήσεων) εκ των 
οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδοµα θεωρητικής κατάρτισης και 2.058€ συνολικά, αντιστοιχούν στο 
επίδοµα πρακτικής άσκησης (980€ για την α΄ φάση και 1.078 € για την β΄ φάση),  
β) για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής ∆ευτεροβάθµιας/Μεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 2.248 € 
(συµπεριλαµβανοµένων των νοµίµων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€αντιστοιχούν στο επίδοµα θεωρητικής 
κατάρτισης και 1.848 € συνολικά, στο επίδοµα πρακτικής άσκησης (880€ για την α΄ φάση και 968€ για την β΄ 
φάση). Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδοµα έχει ληφθεί υπόψη και η κάλυψη των αναγκών µετακίνησης των 
ωφελουµένων κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. 
 
Η προθεσµία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συµµετοχής των ωφελουµένων αρχίζει από 11/03/2016 
και λήγει την 10/04/2016 και ώρα 24:00. 
Για τις αιτήσεις ωφελούµενων, παρόχων και επιχειρήσεων: http://insete-training.gr/  
 

 
 
 

 
http://insete-training.gr/article.php?id=81 


