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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

∆ύο Προγράµµατα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας  
13.000 ανέργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών  

σε εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα και ΚΟΙΝΣΕΠ 
 
 

∆ύο νέα προγράµµατα που θα προσφέρουν τη δυνατότητα σε 13.000 άνεργους νέους 
ηλικίας 18-24 και 25-29 ετών να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία τεσσάρων µηνών σε 
εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ προκειµένου να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην 
αγορά εργασίας, ξεκινούν από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού. Οι επιχειρήσεις 
που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν θα µπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά 
από τις 22/8/2016 (ώρα 12η µεσηµβρινή) και µέχρι την κάλυψη των θέσεων του 
προγράµµατος (µε καταληκτική ηµεροµηνία τις 22/9/2016). 

Τα προγράµµατα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας σε επιχειρήσεις και εργοδότες του 
Ιδιωτικού Τοµέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ, για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών και 3.000 
ανέργους νέους ηλικίας 25-29 ετών, αφορούν αποφοίτους δευτεροβάθµιας (Γενικού Λυκείου, 
Επαγγελµατικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), που 
παραµένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Οι πτυχιούχοι Σχολών της 
αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιµων τίτλων σπουδών, αναγνωρισµένων από το 
∆ΟΑΤΑΠ. 

Ο ΟΑΕ∆ θα καταβάλει στους ασκούµενους ηλικίας 18-24 ετών καθαρή ηµερήσια 
αποζηµίωση 18 ευρώ για κάθε ηµέρα άσκησής τους  και στους ασκούµενους ηλικίας 25-29 
ετών καθαρή ηµερήσια αποζηµίωση 21 ευρώ. Οι ασκούµενοι υπάγονται στην ασφάλιση του 
συνεισπραττόµενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για ιατροφαρµακευτική 
κάλυψη και επαγγελµατικό κίνδυνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕ∆. Με την ολοκλήρωση της 
τετράµηνης Εργασιακής Εµπειρίας, οι πρακτικά ασκούµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να 
συµµετάσχουν σε πρόγραµµα επιδότησης θέσεων εργασίας διάρκειας οκτώ µηνών (θα εκδοθεί 
αντίστοιχη ∆ηµόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις πριν τη λήξη της 
πρακτικής άσκησης). 

 
Οι ωφελούµενοι 
Οι ωφελούµενοι πρέπει να είναι οικονοµικά ανενεργοί πολίτες ή άνεργοι, Έλληνες πολίτες ή 

πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή οµογενείς µε δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη 
χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών µε άδεια διαµονής για εξαρτηµένη εργασία τουλάχιστον για όσο 
χρονικό διάστηµα διαρκεί το πρόγραµµα. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
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Οι οικονοµικά ανενεργοί νέοι καλούνται να εγγραφούν στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, 
να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εξατοµικευµένης προσέγγισης και να συντάξουν Ατοµικό Σχέδιο 
∆ράσης (ΑΣ∆) σε ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆. 

Οι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του ΟΑΕ∆ άνεργοι, δεν θα πρέπει να είναι φοιτητές ή 
σπουδαστές ούτε να έχουν ασφαλισθεί για περισσότερες από 100 ηµέρες ασφάλισης σε 
οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα (εξαιρούνται οι ηµέρες ασφάλισης λόγω πρακτικής άσκησης και 
µαθητείας). Ο έλεγχος των 100 ηµερών ασφάλισης γίνεται από το ΟΠΣ του ΟΑΕ∆, µέσω του ΑΜ 
ΙΚΑ, το οποίο έχουν δηλώσει ή δύναται να δηλώσουν µέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων, 
επιδεικνύοντας στην Υπηρεσία το βιβλιάριο ασθενείας του ΙΚΑ. Οι άνεργοι νέοι καλούνται να 
επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους –ΑΣ∆ και βιογραφικό αναρτηµένο στο portal του Οργανισµού- 
προκειµένου να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής των τελικών ωφελούµενων.  

Έµφαση θα δοθεί στους µακροχρόνια ανέργους νέους από τους οποίους θα καλυφθεί το 
60% επί του αριθµού των θέσεων. Προτεραιότητα δίνεται στους γονείς ανήλικων τέκνων µε 
απόλυτη προτεραιότητα στις µητέρες ανήλικων τέκνων. Ακολουθούν οι άνεργοι µε την 
µεγαλύτερη, σε ηµέρες, εγγεγραµµένη ανεργία στο µητρώο του ΟΑΕ∆ 

Η τοποθέτηση των ασκουµένων για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας γίνεται σε θέσεις του 
τοµέα της ειδίκευσης τους (µε βάση τον τίτλο σπουδών τους) ή/και σύµφωνα µε το Ατοµικό 
Σχέδιο ∆ράσης που έχουν καταρτίσει µε τον εργασιακό σύµβουλο του ΟΑΕ∆. Οι τοποθετήσεις των 
ωφελούµενων ανέργων νέων θα γίνει βάσει των πινάκων Κατάταξης Ωφελουµένων-Ασκουµένων.  

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 
επιχειρήσεις και µε βάση τις εγκριθείσες θέσεις καταρτίζονται αυτοµατοποιηµένα, µέσω του ΟΠΣ 
του ΟΑΕ∆, πίνακες ανά ειδικότητα οι οποίοι συµπεριλαµβάνουν τους αντίστοιχους 
εγγεγραµµένους ανέργους ανά Περιφερειακή Ενότητα οι οποίοι διακρίνονται σε δυο επιµέρους 
πίνακες: ο ένας αφορά στους µακροχρόνια ανέργους και ο δεύτερος στους υπόλοιπους ανέργους. 

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται µε συστατικό 
σηµείωµα από την αρµόδια Υπηρεσία -ΚΠΑ2- σύµφωνα µε όσα ορίζει η ∆ηµόσια Πρόσκληση. 

∆εν µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα ως ασκούµενοι, νέοι που είχαν απασχοληθεί καθ΄ 
οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί στην ίδια επιχείρηση το τελευταίο εξάµηνο πριν την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επίσης δεν µπορούν να ενταχθούν στο 
πρόγραµµα άτοµα οµόρρυθµοι εταίροι σε  Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε  Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε, µέλη των 
∆.Σ. στις Α.Ε. µέλη σε συνεταιρισµούς (πλην ΚΟΙΝΣΕΠ) ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές 
των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 

 
Εργοδότες - ∆ιαδικασία υπαγωγής 
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν 
οικονοµική δραστηριότητα. Προϋπόθεση ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραµµα είναι να µην έχει 
προβεί σε µείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύµβασης του προσωπικού της (απόλυση 
χωρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστηµα των 30 ηµερολογιακών ηµερών που προηγούνται της 
ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Κάθε επιχείρηση ή εργοδότης µπορεί να ενταχθεί στο πρόγραµµα για έναν έως και 10 
ασκούµενους ανάλογα µε το προσωπικό που απασχολεί (για έναν ωφελούµενο µπορούν να 
ενταχθούν επιχειρήσεις µε προσωπικό έως τρία άτοµα, για δύο ωφελούµενους επιχειρήσεις µε 
προσωπικό 4-9, για τρεις ωφελούµενους επιχειρήσεις µε προσωπικό 10-19, για πέντε 
ωφελούµενους επιχειρήσεις µε προσωπικό 20-30, για οκτώ ωφελούµενους επιχειρήσεις µε 
προσωπικό 31-50 και για 10 ωφελούµενους επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 50 ατόµων). 

Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα θα κληθούν να υποβάλουν µε 
ηλεκτρονικό τρόπο την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ 
www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστηµα του 
ΟΑΕ∆ και επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά µόνο µια αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος– εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, 
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στην οποία περιγράφουν την ειδικότητα, το περιεχόµενο της ειδικότητας και το εκπαιδευτικό 
επίπεδο των ανέργων/ωφελουµένων (∆ευτεροβάθµιας ή Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης) στους οποίους 
επιθυµούν να παρέχουν εργασιακή εµπειρία. Η ηλεκτρονική αίτηση λαµβάνει αριθµό ηλεκτρονικού 
πρωτοκόλλου και εφόσον δεν έχουν καλυφθεί οι κατανεµηθείσες θέσεις, τίθεται σε στάδιο «ΣΕ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ». Σε περίπτωση κάλυψης των θέσεων η ηλεκτρονική αίτηση τίθεται σε στάδιο «ΣΕ 
ΑΝΑΜΟΝΗ». Εφόσον η επιχείρηση πληροί τους όρους του προγράµµατος, ο Προϊστάµενος του ΚΠΑ 
2 προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης. Με βάση τις εγκριθείσες θέσεις καταρτίζονται 
αυτοµατοποιηµένα, µέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕ∆, πίνακες ανά ειδικότητα οι οποίοι συµπεριλαµβάνουν 
τους αντίστοιχους εγγεγραµµένους ανέργους στο µητρώο του ΟΑΕ∆-αναζητούντες εργασία µε ΑΣ∆- 
ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύµφωνα µε την ειδικότητα για την οποία διαθέτουν συναφή τίτλο 
σπουδών ή και σύµφωνα µε το ΑΣ∆. 

Επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν κλειδάριθµο, δηλαδή δεν είναι εγγεγραµµένοι χρήστες 
στο πληροφοριακό σύστηµα (portal) του ΟΑΕ∆ και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτό 
(Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό), οφείλουν να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ ΚΠΑ2 
όπου ανήκουν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρόσφατο καταστατικό ή βεβαίωση 
έναρξης επιτηδεύµατος, ΑΦΜ) και να τον προµηθευτούν, ώστε να µπορούν να υποβάλλουν 
αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 
Συµφωνητικό 
Μετά την υπόδειξη των ανέργων στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, καλούνται τόσο οι 

άνεργοι όσο και οι εργοδότες που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα να υπογράψουν, το αργότερο 
µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την υπόδειξη των ανέργων, συµφωνητικό συνεργασίας. Η 
απόκτηση της εργασιακής εµπειρίας αρχίζει την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία 
υπογραφής του συµφωνητικού, στο οποίο αναγράφεται η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης του 
προγράµµατος. Στο συµφωνητικό συνεργασίας που υπογράφεται µεταξύ του ΟΑΕ∆ (εκπροσωπείται 
από τον Προϊστάµενο του ΚΠΑ2 µετά από εξουσιοδότηση της ∆ιοικήτριας του ΟΑΕ∆), του 
Εργοδότη και του Ασκουµένου, περιγράφονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και των 
ωφελουµένων-ασκουµένων. Το περιεχόµενο του συµφωνητικού αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
∆ηµόσιας Πρόσκλησης του προγράµµατος. Υπεύθυνος- επιβλέπων της απόκτησης εργασιακής 
εµπειρίας ορίζεται ο εργοδότης ή άλλος εργαζόµενος, ο οποίος απασχολείται µε σχέση πλήρους και 
εξαρτηµένης εργασίας, και διαθέτει συναφή τίτλο σπουδών µε την ειδικότητα του ασκούµενου ή 
συναφή άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εµπειρίας στο 
αντικείµενο όπου θα εκπαιδευτεί ο ασκούµενος. 

 
∆ιάρκεια προγράµµατος 
Η εργασιακή εµπειρία γίνεται µε επίβλεψη στο χώρο εργασίας και έχει διάρκεια τεσσάρων 

µηνών. Ορίζεται στις 6 ώρες ηµερησίως και πέντε ηµέρες την εβδοµάδα (∆ευτέρα έως και 
Παρασκευή), χωρίς να είναι δυνατή η απόκτηση εργασιακής εµπειρίας µετά την 22η ώρα βραδινή  
έως και την 6η ώρα πρωινή. Το σύνολο των ηµερών απόκτησης εργασιακής εµπειρίας ανέρχεται 
στις 88 ηµέρες και ελέγχεται από το αρµόδιο ΚΠΑ2 αλλά και από το ΟΠΣ (Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα) του ΟΑΕ∆. Οι ασκούµενοι µπορούν να απουσιάσουν µέχρι 15 
ηµερολογιακές ηµέρες καθ’όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Η επιχείρηση υποχρεούται να 
διατηρεί µηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραµµένο από τον ασκούµενο και την ίδια για κάθε ηµέρα 
άσκησης. 

Τα δύο προγράµµατα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης 
στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και συγχρηµατοδοτούνται 
από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ). 

Οι λεπτοµέρειες και οι όροι υλοποίησης των δύο προγραµµάτων, περιλαµβάνονται στις 
∆ηµόσιες Προσκλήσεις Νο 8/2016 και Νο 9/2016 που έχουν αναρτηθεί στο portal του ΟΑΕ∆ 
www.oaed.gr.   


